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Сформульовані й обґрунтовані наукові пропозиції, сукупність яких
можна кваліфікувати як теоретичне узагальнення і нове рішення актуальної
науково-прикладної проблеми удосконалення організаційно-технологічних
рішень моніторингу технічного стану будівель старої забудови. Встановлено,
що забезпечення довготривалої експлуатації будівель старої забудови є
актуальною техніко-економічною проблемою, що потребує об’єктивної
інформації,

отриманої

інструментальними

методами

про

технічні,

технологічні та організаційні параметри для забезпечення їх експлуатаційної
придатності.
Метою забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки будівель
старої забудови є досягнення максимально можливої тривалості життєвого
циклу, що залежить від їх надійності, яка великою мірою визначається якістю
виконання вимірювальних та спостережних робіт для отримання вихідної
інформації для ремонтів на етапі експлуатації, своєчасним виявленням та
виправленням

пошкоджень,

прогнозуванням

розвитку

процесів

пошкодження.
Проаналізовано

методи

та

технічні

засоби

інструментальних

вимірювань, в тому числі, при виконанні ремонтних робіт. Проведено аналіз
впливу вимірювальних робіт на експлуатаційну придатність будівель старої

забудови. Обсяг та якість інформації отриманої інструментальними методами
впливає

на

ефективність рішень

щодо підвищення

експлуатаційних

характеристик будівель, тому трудомісткість отримання такої інформації
впливає на тривалість експлуатації будівель. Важливість включення
вимірювальних робіт до сфери законодавчо регульованої метрології випливає
з необхідності мінімізувати ризики зниження експлуатаційної придатності
будівель, в тому числі, старої забудови, що визначається можливими
катастрофічними матеріальними, соціальними та культурно-історичними
наслідками їх руйнування.
Виявлено

специфічні

особливості

процесів

інструментального

моніторингу, які впливають на вибір організаційно-технологічних рішень,
систематизовано техногенні та природні фактори, що впливають на
показники ефективності систем моніторингу старої забудови; досліджено
параметри організаційно-технологічних рішень у залежності від впливу
факторів, що досліджувалися; розроблено математичні моделі та алгоритми
оптимізації

організаційно-технологічних

рішень

інструментального

моніторингу будівель старої забудови; розроблено методики обґрунтування
трудовитрат та тривалості моніторингу на етапі експлуатації.
У якості робочої гіпотези прийняте припущення про можливість
подовження терміну експлуатації будівель старої забудови та скорочення
строків ремонтно-відновлювальних робіт за рахунок реалізації ефективних
організаційно-технологічних рішень, розроблених на підставі своєчасної,
достовірної інформації, отриманої інструментальними методами, необхідної
та достатньої для забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої
забудови. Отримання об’єктивних даних забезпечить своєчасне виявлення,
прогнозування та своєчасного усунення загрози виникнення пошкоджень.
Досліджено

взаємозв’язок

і

взаємовплив

між

елементами

інформаційних, технічних та технологічних систем. Встановлено, що при
експлуатації будівель важливо оцінити характер і небезпеку пошкоджень,
тому побудова моделей та систематизація чинників впливу на технічний стан

сприятиме підвищенню ефективності системи вимірювань. Встановлено, що
використовуючи системотехнічні методи, можливо розробити модель
структури властивостей експертної системи діагностики, які діляться на
властивості більш низького рівня, а ті, в свою чергу, характеризуються
конкретними одиничними показниками. Ці діагностичні моделі можуть бути
використані для формування бази знань і діагностування будівельних
конструкцій. Підтверджено, що застосування нечітких баз знань дозволяє
побудувати адекватні математичні моделі на основі досвіду експертівдіагностів та експериментальних даних, що дозволяє значно скоротити обсяг
навчальної

вибірки,

яка

формується

за

достовірними

результатами

діагностики стану об'єктів. Окрім того в базу знань може бути включена і
інформація про вартість ремонтних робіт, прогнозні оцінки розвитку
дефектів тощо.
Особливості експлуатації будівель старої забудови полягають у тому,
що для них враховувалися мінімальні техногенні впливи, котрі відповідали
часу їх проектування, зведення та початкової експлуатації, а останніми
десятиліттями експлуатують в умовах інтенсивних впливів з тенденцією їх
збільшення, тому при виборі раціональних інструментальних систем
забезпечення їх експлуатаційної придатності визначаючими факторами
повинні бути зміни умов експлуатації (рівень техногенності, прилегла
забудова, експлуатаційні навантаження). Для старих будівель, особливо
таких,

що

мають

історичну,

архітектурну

та

культурну

цінність

інструментальний, у тому числі автоматизований, моніторинг має стати
обов’язковою складовою експлуатації. Встановлено, що найбільш суттєвий
вплив на тривалість життєвого циклу будівель мають природне старіння
конструкцій та фізичне зношення, ущільнені умови забудови, природне та
техногенне підтоплення. Виконано оцінку ступеню впливу дефектів і
пошкоджень будівельних конструкцій на експлуатаційну придатність будівлі
методом експертного опитування. Виявлено, що пошкодження основ та
фундаментів, несучих стін та перекриттів найбільше впливають на надійність

експлуатації об’єктів старої забудови і саме ці елементи будівель у першу
чергу повинні підлягати інструментальному моніторингу.
Сформовано множину інформаційних завдань та послідовність їх
вирішення для забезпечення повноти інформаційної моделі комплексного
процесу вимірювальних робіт об'єкта моніторингу. Серед них ідентифікація
об’єкту за ознаками дефектів та

пошкоджень, геодезичного стану,

кліматичних та експлуатаційних навантажень виконуються ітераційно.
Складено набір критеріїв щодо елементів моделі. Встановлено, що для
підвищення достовірності визначення дефектів та пошкоджень виникає
потреба

комбінувати

методи

інструментального

контролю,

що

має

передбачати їх чергування у певній послідовності. Доцільним є застосування
комплексних

систем

контролю,

які

використовують

різні

методи

дослідження, що виключає недоліки одного методу, взаємодоповнює методи
для підвищення надійності контролю. Завдання формування комплексу
різних методів контролю для виявлення сукупності можливих (найбільш
небезпечних дефектів) у системі може бути сформульовано як оптимізаційна
багаторівнева та багатокритеріальна задача дискретного програмування.
Окрім основних в ній також виконується раціоналізація розподілу обсягів
контролю по етапах життєвого циклу об'єкта, місць і параметрів контролю,
планування технічного обслуговування системи з урахуванням економічних
показників. Розроблено алгоритм вибору методів моніторингу з урахуванням
точності, вартості та своєчасності одержання результатів вимірювання.
Підтверджено ефективність використання функцій корисності, що описують
залежність корисності альтернатив від оцінок цих альтернатив. З’ясовано, що
своєчасність отримання результатів є найбільш вагомою, бо сприяє
своєчасному прийняттю рішення про попереджувальні заходи, а вартість
виконання робіт має більш важливе значення ніж точність. Отримано та
оцінено величини міри корисності, що характеризують корисність (цінність)
методів моніторингу з урахуванням технічних та економічних показників –

чим більше значення міри корисності, тим більш доцільно застосовувати
даний метод моніторингу.
Ключові слова: інструментальний моніторинг, вимірювання,
етап експлуатації, будівлі старої забудови, життєвий цикл, організаційнотехнічні
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технологічні

параметри.
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ABSTRACT
Chukanova N.P. Improvement of organizational and technological decisions
on monitoring the technical condition of buildings of old buildings. - Qualifying
scientific work on the rights of the manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of
technical sciences in the specialty 05.23.08 "Technology and organization of
industrial and civil engineering" (19 - Architecture and construction). - State
Enterprise "Research Institute of Construction Production named V.S. Balitsky",
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, 2020.
Formulated and substantiated scientific proposals, the totality of which can
be qualified as a theoretical synthesis and a new solution to the actual scientific
and applied problem of improving organizational and technological solutions for
monitoring the technical condition of buildings of old buildings. It was established
that providing of long-term exploitation of buildings of old building is an actual
technical and economic problem, which requires objective information obtained by
instrumental methods on technical, technological and organizational parameters for
maintenance of their operational suitability.
The purpose of ensuring the operational suitability and safety of buildings of
old building is to achieve the maximum possible life cycle, which depends on their

reliability, which is largely determined by the quality of performance of measuring
work during repair and restoration and monitoring work at the exploitation stage,
timely detection and correction of damage, forecasting development processes of
damage.
The methods and technical means of instrumental measurements at the stage
of operation, including during repair work, are analyzed. The analysis of influence
of measuring works on the operational suitability of buildings of old building is
carried out. The quality of the information on instrumental measurements depends
on the effectiveness of the solutions to improve the performance of buildings,
therefore, the complexity of measurements affects the duration of the operation of
buildings. The importance of including measuring works in the field of legally
regulated metrological system stems from the high level of responsibility of
buildings, including old buildings, determined by possible catastrophic material,
social and cultural-historical consequences of their destruction.
The specific features of instrumental monitoring processes that influence the
choice of organizational and technological decisions are identified, the man-made
and natural factors systematically influenced the performance indicators of
monitoring systems; the parameters of organizational and technological decisions
were investigated depending on the influence of the investigated factors; Modeling
algorithms of optimization solutions of instrumental monitoring are developed;
Methods of justification of labor costs and duration of monitoring of buildings of
old building have been developed
As a working hypothesis, the assumptions about the possibility of
prolonging the life of old buildings and reducing the terms of repair and restoration
works by implementing effective organizational and technological solutions
developed on the basis of timely, reliable information obtained by the instrumental
methods necessary and sufficient to ensure the operational suitability of buildings
old building Obtaining objective data will ensure timely detection, prediction and
timely elimination of the threat of damage.

The interconnection and interaction between elements of information,
technical and technological systems are investigated. It is established that during
operation of buildings it is important to assess the nature and the risk of damage, so
the construction of models and systematization of factors of influence on the
technical state will increase the efficiency of the measurement system. It is
established that using system engineering methods it is possible to develop a model
of the structure of the properties of the expert system of diagnostics, which are
divided into properties of a lower level, and those, in turn, are characterized by
concrete unit indicators. These diagnostic models can be used to form a knowledge
base and to diagnose building constructions. It is confirmed that the use of fuzzy
knowledge bases allows to construct adequate mathematical models based on the
experience of expert-diagnosticians and experimental data, which allows to
significantly reduce the amount of training sample, which is formed based on
reliable results of diagnostics of the state of objects. In addition, the knowledge
base may include information on the cost of reconstruction works, predictive
estimates of the development of defects, etc.
Features of the operation of buildings of old building consist in the fact that
they were taken into account the minimum technogenic influences that
corresponded to the time of their design, construction and initial operation, and in
recent decades exploited in conditions of intensive influences with a tendency for
their increase, therefore, when choosing rational tool systems to ensure their
operational eligibility factors should be changed operating conditions (level of
technogenicity, adjacent construction, operational load). For old buildings,
especially those with historical, architectural and cultural value, automated
monitoring should become a compulsory component of exploitation. It has been
established that the most significant impact on the life cycle of buildings is the
natural aging of structures and physical wear, compacted building conditions,
natural and man-made flooding. The estimation of the degree of influence of
defects and damages of building structures on the operational suitability of the
building by an expert survey method is fulfilled. It was discovered that damage to

foundations, foundations and ceilings has the greatest impact on the reliability of
the operation of old buildings and it is these elements of buildings that must first
be subject to instrumental monitoring.
The set of information tasks and the sequence of their solution are formed to
ensure the completeness of the information model of the complex process of
measuring objects of the monitoring object. Among them, identification of the
object on the basis of defects and damage, geodetic state, climatic and operational
loads are carried out iteratively. A set of criteria for model elements is made. It has
been established that in order to increase the reliability of defects and damage,
there is a need to combine methods of instrumental control, which should provide
for their alternation in a certain sequence. It is advisable to use integrated control
systems that use different methods of research that eliminates the shortcomings of
one method, complementing the methods for increasing the reliability of control.
The task of forming a set of different control methods to identify the set of possible
(most dangerous defects) in the system can be formulated as an optimization
multilevel and multi-criteria problem of discrete programming. In addition to the
main ones, the rationalization of the distribution of control volumes on the stages
of the life cycle of the object, the locations and parameters of control, and the
planning of technical maintenance of the system, taking into account economic
indicators. The algorithm of the choice of monitoring methods with the
consideration of accuracy, cost and timeliness of obtaining the results of
measurement is developed. The efficiency of utilizing utility functions, which
describes the dependence of the utility of alternatives on the estimates of these
alternatives, has been confirmed. It is shown that the timeliness of obtaining the
results is the most significant, since it promotes timely decision on preventive
measures, and the cost of performing works is more important than accuracy. The
values of utility measures that characterize the usefulness (value) of monitoring
methods taking into account technical and economic indicators are obtained and
estimated - the greater the value of the measure of utility, the more appropriate to
apply this monitoring method.

Key words: instrumental monitoring, measurement, stage of operation,
buildings of old building, life cycle, organizational and technical indicators,
organizational and technological solutions, technological parameters.
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ВСТУП
Актуальність теми. Довготривала експлуатація будівель старої
забудови, як вагомої частини будівельного фонду країни набуває з кожним
роком все більшої актуальності. Часто внаслідок фізичного зношення такі
будівлі

стають

небезпечними

непридатними,

для

а

в

окремих

подальшої експлуатації.

випадках

Збільшення

потенційно
кількості

та

інтенсивності техногенних факторів негативно впливає на ступінь зношення
історичних будівель, а необхідність їх ремонту та реновації вимагає
раціональних рішень. Важливо ураховувати, що велика їх кількість є
архітектурною прикрасою та історичним здобутком міст та селищ України.
Важливим напрямком науково-технічного прогресу в будівництві та
завданням державного значення є забезпечення надійності і довготривалої
експлуатаційної придатності таких будівель.
На відновлення експлуатаційної придатності будівель спрямовують
великі фінансові, трудові і матеріально-технічні ресурси. Економічна
ефективність їх використання вирішальним чином залежить від якості
технічної експлуатації будівель. Сьогодні, коли середня зношеність їх сягає
45%, особливо гостро постає проблема оцінювання та прогнозування
технічного стану окремих конструкцій та будівель старої забудови в цілому.
Подовження термінів експлуатації будівель і скорочення термінів
виконання

ремонтно-відновлювальних

робіт

за

рахунок

своєчасного

виявлення та запобігання загроз пошкоджень є актуальною технічною та
економічною проблемою, що потребує ефективних рішень протягом їх
експлуатації. Ефективному вирішенню таких завдань сприяє обґрунтування і
удосконалення організаційно-технологічних рішень з інструментального
моніторингу для забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої
забудови на етапі їх експлуатації.
Збільшення строків експлуатації будівельних об’єктів можливе не
тільки за рахунок значних трудових та фінансових витрат на ремонтні роботи
(особливо для історичної забудови), але ж і через розроблення раціональних
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організаційно-технологічних рішень, що враховують умови експлуатації
старих будівель при техногенних впливах. Недостатньо розроблено наукове
забезпечення організаційно-технологічного проектування ремонтних робіт з
урахуванням особливостей етапу експлуатації та застосування ефективних
методів вимірювань.
Підстави, вихідні дані і необхідність розробки наукової теми
обумовлені:
– необхідністю суттєвого підвищення ефективності, урахування
принципів прогнозування та раціоналізації показників експлуатації будівель
старої забудови;
– можливістю попередження аварій конструкцій та зменшення
пов’язаних з цим збитків;
– раціональним підходом до використання коштів на виконання
підтримуючих та капітальних ремонтів і реконструкції;
– необхідністю удосконалення організаційно-технологічних рішень
моніторингу технічного стану будівель старої забудови;
– досягненнями в суміжних виробничих та господарських галузях, що
стосуються питань системного і структурного аналізу, систематизації та
узагальнення, економіко-математичного моделювання та прогнозування
параметрів виробництва.
Стан наукової проблеми в області технології і організації робіт з
моніторингу технічного стану будівель старої забудови в Україні в цілому
відповідає світовому науково-технічному рівню і напрямкам розвитку. Цій
науковій тематиці у вітчизняних і зарубіжних науково-технічних джерелах
приділена достатня увага, наукове обговорення цього напрямку триває.
Достатньо повно досліджені технічні, технологічні, організаційні, економічні
аспекти будівництва та експлуатації будівель; відпрацьовані теоретичні та
практичні основи використання методів вимірювання при контролі якості та
точності

вимірювальних

робіт,

законодавчо

обґрунтовані

основи
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метрологічної діяльності визначення параметрів будівель, споруд і території
забудови, постійно ведуться дослідження в області вишукувальних робіт.
Спрямованість дисертаційної роботи відповідає пп. 1, 4, 6 напрямків
досліджень паспорту спеціальності 05.23.08  технологія та організація
промислового та цивільного будівництва, а саме: «наукові основи створення
та удосконалення технології і організації будівельно-монтажних процесів,
пов’язаних із зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом будинків,
споруд і комплексів, зокрема в особливих умовах», «наукові та методичні
основи проектування технологічних процесів і організації будівельного
виробництва з використанням сучасного інформаційного забезпечення й
обчислювальної

техніки»

і

«шляхи

зниження

енергомісткості,

трудомісткості, матеріаломісткості i вартості будівельної продукції».
Роботи учених таких як: С.С. Атаєв [4, 9], А.Х. Байбурин [11‒16], В.С.
Балицький [17‒19], А.І. Білоконь [21], М.С. Болотських [25], О.М. Галінський
[31],

Д.Ф. Гончаренко [34‒36], П.Є. Григоровський [99, 100], А.Д.

Єсипенко [79], М.Ю. Ізбаш [87, 88], С.Е. Канторер [90], Н.С. Канюка [91],
Т.С. Кравчуновська [94], О.І. Менейлюк [97, 98], В.М. Міхайленко [99,100],
В.Р. Млодецкий [101], О.Ф. Осипов [105], А.В. Радкевич [112], В.Г. Тишин
[129, 130], Г.М. Тонкачеєв [131], В.І. Торкатюк [132, 133], О.А. Тугай [134],
В.К. Черненко [136, 137, 142], І.В. Шумаков [144‒146] показують, що
вимірювальні роботи супроводжують всі технологічні процеси протягом
життєвого циклу будівель, котрі постійно знаходяться під впливом безлічі
факторів, вивчення та врахування яких можливо за умови їх об’єктивної
інструментальної оцінки.
Однак, теоретичні та практичні дослідження не завершені, питання
організації та технології робіт потребують наукової оптимізації. Недостатньо
вивчене

питання:

комплексних

досліджень

технологічного

процесу

інструментального моніторингу будівель старої забудови на етапі їх
експлуатації; обґрунтування та удосконалення наукових особливостей
технології

для

різних

умов

застосування

систем

інструментального
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моніторингу; розкриття наукової сутності, характеру і ступеня впливу
специфічних

природніх,

техногенних

та

організаційно-технологічних

факторів на параметри експлуатації будівель старої забудови; прогнозування
технологічних параметрів з використанням об’єктивної інформації, що
отримують інструментальними методами в якості вихідних даних для
ремонтних робіт; моделювання технологічних систем, для забезпечення
експлуатаційної придатності будівель в техногенних і динамічних умовах.
Потребують подальшого розвитку методи дослідження прогнозування
техніко-економічних показників ремонтно-відновлювальних робіт на етапі
експлуатації

будівель

за

рахунок

вибору

ефективних

методів

інструментального моніторингу.
Значимість проблеми полягає в тому, що збільшення строків
експлуатації будівельних об’єктів можливе тільки за рахунок значних
трудовитрат та собівартості ремонтних робіт при експлуатації будівель
особливо історичної забудови. Розроблені технологічні рішення, повинні
враховувати факт експлуатації старих будівель в умовах техногенного
впливу. Відсутнє методологічне забезпечення організаційно-технологічного
проектування

ремонтних

робіт

з

врахуванням

особливостей

етапу

експлуатації та застосування ефективних методів вимірювань. Тому
важливим для будівельної галузі України є створення та широке
застосування високоефективних будівельних інформаційних технологій
забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої забудови, що
сформовані

на

принципах

застосування

ефективних

методів

інструментального моніторингу.
Таким чином, дослідження спрямовані на вирішення проблеми, яка за
своїми науково-технічними,

соціальними

і економічними наслідками

характеризується як така, що має важливе галузеве та загальнодержавне
значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами.
Робота відповідає одному з найважливіших напрямків розвитку будівельної

8
галузі – реконструкція промислових і цивільних будинків (Державна
програма «Реконструкції житлових будівель перших масових серій» № 820,
від 14.05 1999 р.), Постанові КМ України № 1201-050/01 від 12.09.2010 р.
«Про науково-практичну концепцію технічного оновлення та модернізації
будівельної галузі та інвестиційної сфери в цілому», Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014 р.; Закону
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» № 124-VІІІ від
15.01.2015 р.; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
№ 3038-VI від 17.02.2011 р.; Закону України № 3715-VI від 08.09.2011 р.
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а також
пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки на період до 2020 р. (Закон
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001
р., № 2623-III та змінам до цього закону від 09.09.2010 р., № 2519-IV).
Дослідження відповідають тематичній спрямованості науково-дослідних
робіт Державного підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного
виробництва ім. В.С. Балицького» Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України і виконувалися
в межах наукових напрямків його діяльності. При виконанні зазначених робіт
у період 2000‒2019 рр. основою були дослідження авторки, яка виконувала
функції відповідального виконавця та керівника наукового підрозділу.
Мета дисертаційної роботи: наукове обґрунтування та удосконалення
організаційно-технологічних рішень моніторингу будівель старої забудови
для забезпечення їх експлуатаційної придатності на етапі експлуатації.
Для досягнення вказаної мети дисертації були поставлені та вирішені
наступні основні завдання дослідження:
– виконати аналіз і узагальнення результатів існуючих наукових
досліджень, методичних підходів та нормативної бази щодо впливу методів
моніторингу на надійну експлуатацію будівель старої забудови;
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 виділити

та

систематизувати

дестабілізуючі

фактори,

що

відображають специфічні особливості експлуатації будівель старої забудови
та впливають на термін їх експлуатації;
– дослідити вплив експлуатаційно-технологічних факторів на технікоекономічні параметри експлуатації будівель;
– розробити ефективний алгоритм вибору ефективних методів
моніторингу технічного стану будівель старої забудови через обґрунтування
тривалості моніторингу на етапі експлуатації;
– розробити раціональні рішення з проектування та застосування
ефективної системи моніторингу для збільшення періоду експлуатації
будівель старої забудови.
Об’єкт

дослідження

–

організаційно-технологічні

процеси

інструментального моніторингу при експлуатації будівель старої забудови з
урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та ремонтних
робіт, пов’язаних з експлуатацією таких будівель.
Предмет дослідження – параметри організаційних, технологічних та
технічних

рішень

з

виконання

інструментального

моніторингу

при

експлуатації будівель старої забудови.
У якості робочої гіпотези прийняте припущення про можливість
подовження тривалості експлуатації будівель старої забудови та зменшення
трудовитрат, тривалості та вартості виконання ремонтних робіт за рахунок
реалізації ефективних організаційно-технологічних рішень, розроблених з
урахуванням

об'єктивної

інформації,

отриманої

інструментальними

методами, необхідної та достатньої для забезпечення своєчасного виявлення,
прогнозування та усунення загрози виникнення пошкоджень.
Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання
мети та завдань досліджень застосовано методи аналізу та узагальнення.
Ретроспектива, як метод дослідження об’єктів у часі, використано для
збирання статистичної інформації за основними параметрами їх експлуатації.
Використано емпіричні методи дослідження – обстеження, моніторинг,
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узагальнення досвіду, опитування фахівців, експертні оцінки, наукове
прогнозування – для прогнозування факторів впливу на параметри
інструментального моніторингу при експлуатації будівель старої забудови.
Зв’язок між умовами експлуатації будівель та параметрами організаційнотехнологічних рішень робіт з інструментального моніторингу визначено за
допомогою

математичного

моделювання.

При

розробці

алгоритмів

оптимізації процесів робіт  методи моделювання та синтезу. Метод
експериментальних досліджень – для визначення ступеню обґрунтованості
наукових положень,

висновків

і рекомендацій шляхом

практичного

використання їх в будівельних і проектних організаціях.
Інформаційною базою дослідження є наукові розробки вітчизняних і
зарубіжних учених і фахівців у сфері технології й організації промислового
та

цивільного

будівництва,

метрологічної

діяльності,

геодезичних,

топографо-геодезичних робіт та інших вишукувальних робіт, неруйнівних
методів контролю та

інструментального моніторингу,

інформаційних

технологій та теорії управління, статистики, експертних систем, а також
статистична інформація, публікації та звіти підрядних та проектних
організацій.
Нормативно-правовою основою дослідження є законодавчі та нормативні
акти України з питань стратегічного розвитку галузі, технології та організації
будівництва і експлуатації об'єктів цивільного комплексу, метрологічної
діяльності,

топографо-геодезичної

діяльності,

проектних

та

підрядних

підприємств, впровадження інноваційних технологій.
Інформаційною базою дослідження є наукові розробки вітчизняних і
зарубіжних учених і фахівців у сфері технології й організації промислового та
цивільного будівництва, метрологічної діяльності, геодезичних, топографогеодезичних робіт та інших вишукувальних робіт, неруйнівних методів
контролю та інструментального моніторингу, інформаційних технологій та
теорії управління, статистики, експертних систем, а також статистична
інформація, публікації та звіти підрядних та проектних організацій.
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Нормативно-правовою основою дослідження є законодавчі та нормативні
акти України з питань стратегічного розвитку галузі, технології та організації
будівництва і експлуатації об'єктів цивільного комплексу, метрологічної
діяльності,

топографо-геодезичної

діяльності,

проектних

та

підрядних

підприємств, впровадження інноваційних технологій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в таких положеннях,
які винесено на захист:
– вперше встановлено закономірності впливу методів моніторингу на
техніко-економічні показники експлуатації будівель старої забудови та
отримано залежності тривалості експлуатації будівлі від методу моніторингу
експлуатаційно-технологічних факторів;
– удосконалено методичні підходи до визначення техніко-економічних
показників при виборі систем моніторингу через обґрунтування тривалості
моніторингу на етапі експлуатації будівель;
– одержали подальший розвиток методики вибору, проектування та
експлуатації систем моніторингу будівель, що лягло в основу методики
організаційно-технологічного проектування інструментальних вимірювань для
забезпечення експлуатаційної придатності будівель.
Наукове значення роботи полягає в тому, що вибір ефективної системи
моніторингу дозволяє збільшити тривалість експлуатації, зменшити вартість
ремонтно-відновлювальних

робіт

та

експлуатаційних

витрат

на

етапі

експлуатації будівель старої забудови.
Практичне значення одержаних результатів полягає: у підвищенні
ефективності

організаційно-технологічних

рішень

з

моніторингу

для

визначення параметрів будівель старої забудови інструментальними методами
на

етапі

їх

експлуатації;

у підвищенні ефективності технологічного

проектування та якості проектної документації на етапі експлуатації та
ремонтно-відновлювальних

робіт

будівель

старої

забудови

на

основі

використання розроблених

нормативних документів, проектів організації і
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виконання моніторингу; у застосуванні розроблених рішень з урахуванням
категорій складності об'єктів, факторів техногенного та природнього впливу,
Наукові результати впроваджено при будівництві, експлуатації та
реконструкції промислових та цивільних об'єктів, де були застосовані системи
інструментального моніторингу: об’єктів КП «Спецжитлофонд» (Київ), КП
«Житлоінвестбуд‒УКБ» (Київ),

ТОВ

«Інвестиційно-будівельна

компанія

ОБРІЙ» (Київ).
Впровадження включало розробку нормативних документів [10, 28, 33,
66,77]; проектно-конструкторське і технологічне проектування (понад 15
об'єктів). Підтверджений сумарний ефект від впровадження розробок та
пропозицій склав 168 тис. грн.
Особистий внесок здобувачки. Дисертаційна робота є самостійно
виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки і рекомендації, що
виносяться на захист, отримані авторкою самостійно і є її особистим внеском в
розвиток прикладної науки технології та організації промислового та
цивільного будівництва. Особистий внесок здобувачки в наукових працях,
опублікованих у співавторстві, полягає у: виявленні специфічних особливостей
процесів визначення параметрів будівель, споруд та територій забудови
інструментальними

методами,

які

впливають

на

вибір

організаційно-

технологічних рішень, систематизації техногенних та природних факторів, що
впливають на показники ефективності вимірювальних робіт [37, 38, 40, 41, 45,
47, 138, 139]; дослідженні параметрів організаційно-технологічних рішень у
залежності від впливу факторів, що досліджувалися [43, 45, 152]; розробленні
моделюючих алгоритмів оптимізаційних рішень комплексного процесу
інструментальних вимірювань [37-39, 151]; розробленні методик обґрунтування
трудовитрат та тривалості вимірювальних робіт [38, 40, 42, 44, 51, 139];
теоретичному обґрунтуванні способів виконання вимірювальних робіт [38, 45,
50, 55, 152].
Апробація

роботи.

Основні

положення

дисертації,

результати

теоретичних і експериментальних досліджень доповідалися на науково-
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технічних конференціях, конгресах і семінарах: ХХVІІІ Міжнародному
науково-технічному симпозіумі «Геоінформаційний моніторинг навколишнього
середовища: GNSS і GIS-технології» (Алушта, 10–15 вересня 2013 р.); VІ
Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективні організаційнотехнологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві» (Харків,
23–24 березня 2016 р.); І Міжнародній науково-технічній конференції
«Ефективні технології в будівництві» (Київ, 7–8 квітня 2016 р.); VI
Міжнародній конференції «Нові технології в будівництві» (Київ, 24–26 травня
2017 р.); II Міжнародній науково-технічній конференції «Ефективні технології в
будівництві» (Київ, 6–7 квітня 2017 р.); IV Міжнародній науково-практичній
конференції «The goals of the World Science 2018» (ОАЕ, Дубай, 31 січня 2018
р.); III Міжнародній науково-технічній конференції «Ефективні технології в
будівництві» (Київ, 28–29 березня 2018 р.); ХІІІ Міжнародній науковій
конференції «Science and Society» (Канада, Гамільтон, 19 липня 2019 р.).
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у 31 наукових
публікаціях з яких: 12  у фахових наукових виданнях, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України [37, 50, 138, 139, 142,]; 2 публікації у
виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз [55, 151, 157]; 1
закордонна публікація у спеціалізованому виданні [51]; 9 публікацій
апробаційного характеру у збірниках матеріалів наукових конференцій,
конгресів, семінарів [37, 46, 48, 49, 52, 140, 141, 152, 156]; 5 додаткових
публікацій [10, 28, 33, 66, 77]. Загальний обсяг публікацій 6,21 друкованих
аркушів, з яких авторові особисто належать 2,62 друкованих аркуша.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел з 157 найменувань і 12
додатків. Обсяг дисертації складає 6,37 авторських аркуша (153 сторінок), з них
6,29 авторських аркуша (132 сторінок) основного тексту, вона містить 25
рисунків, 26 таблиць.
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ БУДІВЕЛЬ СТАРОЇ ЗАБУДОВИ
1.1 Аналіз основних етапів життєвого циклу будівель старої забудови
Початком життєвого циклу будівлі є обґрунтування необхідності її
зведення, а закінченням – ліквідація у зв’язку з фізичним (моральним)
зношенням та економічною недоцільністю подальшої експлуатації. Періоди
життєвого циклу поділяють на:
I – період техніко-економічного обґрунтування зведення будівлі;
II – період конструювання та проектування;
III

–

період

зведення

з

розробкою

технології,

організації

і

технологічних регламентів виконання робіт;
IV – період передексплуатаційного освоєння;
V –

період експлуатації будівель і напрацюванню, що дозволяє

забезпечити окупність засобів, вкладених в їх створення і освоєння;
VI – період підтримки конструктивних елементів і інженерних систем
будівлі в нормальному технічному стані шляхом проведення плановозапобіжних і капітальних ремонтів;
VII – період фізичного і морального зносу, що вимагає проведення
модернізації, реконструкції або зносу будівлі. Останній стан є періодом
закінчення життєвого циклу або початком нового.
VIII – період реконструкції, що поновлює фізико-механічні і
експлуатаційні характеристики будівель та включає періоди I, II - технікоекономічного обґрунтування і розробки технічної документації.
Подовження термінів експлуатації будівель і скорочення термінів
виконання

ремонтно-відновлювальних

робіт

за

рахунок

своєчасного

виявлення та запобігання загрози пошкоджень є актуальною технікоекономічною проблемою, що потребує ефективних рішень протягом їх
експлуатації. Ефективному вирішенню таких завдань сприяє обґрунтування і
удосконалення організаційно-технологічних рішень з інструментального
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моніторингу для забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої
забудови на етапі їх експлуатації.
Склад та обсяги робіт етапів життєвого циклу залежать від технічних
та

технологічних

можливостей

притаманних

відповідному

періоду

будівництва. Наведемо короткий аналіз етапів життєвого циклу будівель, з
врахуванням необхідності забезпечення їх експлуатаційної придатності з
використанням інформації, отриманої всіма

можливими, в тому числі,

інструментальними методами.
Початку будівництва передують вишукувальні, проектні роботи та
підготовчі заходи [68, 128]. До складу вишукувальних робіт входять
інженерно-геодезичні,
гідрогеологічні,

інженерно-геологічні,

інженерно-гідрометеорологічні

геотехнічні,
та

інженерно-

спеціальні

види

вишукувань. При виконанні передпроектних робіт результати вишукувань
отримують на основі аналізу літературних, фондових джерел, обґрунтування
обсягу виконання польових і лабораторних робіт; для техніко-економічного
обґрунтування або техніко-економічного розрахунку, проекту та робочого
проекту виконують польові вишукування; для робочої документації, за
необхідності, виконують додаткові обсяги вишукувальних робіт [59, 127].
Для оцінки інженерно-геологічних умов території будівництва,
отримання вихідних даних для проектування, прогнозування впливу
природних і техногенних факторів на

інженерно-геологічні умови,

оцінювання техногенного ризику для територій; розроблення проектів
захисту об’єктів від небезпечних процесів виконують інженерно-геологічні
вишукування, види та обсяги яких визначають залежно від: вивченості
території, призначення вишукувань, складності геологічних умов, наявності
ґрунтів із особливими властивостями, глибини залягання та режиму
підземних вод, зони активної взаємодії з геологічним середовищем,
категорії складності та класу наслідків об’єктів, тощо. Гідрогеологічні
вишукування для вивчення підземних вод в усіх можливих станах
(гравітаційні, капілярні, плівкові), що впливають на геологічні умови
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проводять на початкових стадіях проектування з можливістю коригування
на наступних стадіях.
Інженерно-геодезичні вишукування [59] призначені для забезпечення
етапів: територіального планування, проектування, будівництва, прийняття в
експлуатацію та експлуатації об’єктів. Для геодезичного забезпечення
експлуатаційної придатності будівлі створюють опорні та зйомочні мережі
для геодезичного моніторингу будівництва та експлуатації, розробляють
інженерно-топографічні

плани,

виконують

інженерно-гідрографічні

та

трасувальні роботи, спостерігають за небезпечними природніми процесами.
На етапі проектування мають бути розроблені технічні рішення, які
забезпечують проектну довговічність будівлі з урахуванням фізичного
зношення та впливу навколишнього середовища, зовнішніх і внутрішніх
навантажень, тощо. Запаси міцності повинні бути економічно виправдані, та
не

перевищувати

експлуатаційної

раціональну

придатності

доцільність
об’єкту

[127].

розробляють

Для

забезпечення

організаційні

та

технологічні розділи проекту, які повинні включати рекомендації щодо
інструментального визначення параметрів будівель і території забудови.
Вимірювання на етапі підготовчих робіт складаються з: уточнення
інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних досліджень території;
створення геодезичної розмічувальної основи. Підготовка до будівництва
складних або реконструкції об'єктів передбачає крім підготовки будівельного
майданчика організацію науково-технічного супроводу будівництва [58], що
включає інструментальні вимірювання та моніторинг.
На етапі експлуатації будівель необхідно забезпечити підтримку
конструкцій і інженерних систем в нормальному технічному стані за рахунок
проведення планово-запобіжних заходів, що включають у тому числі
візуальні обстеження, інструментальні вимірювання та моніторинг будівель.
Експлуатація будівель враховує ступінь їх зносу і завершується
періодом закінчення нормальної експлуатації та прийняттям рішення про
відновлення або ліквідацію. Таке рішення приймають за результатами
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інструментальних досліджень та відповідних обґрунтувань (рис.1.1). Етап
експлуатації починається з періоду припрацювання (t 0 - t пр), тобто виявлення
та ліквідації можливих будівельних дефектів Період нормальної експлуатації
(t

пр

- t е) характеризується часом, протягом якого експлуатаційні властивості

будівель зберігаються на нормативному рівні. Період закінчення нормальної
експлуатації (t
виявлення

е

- t

н

) починається, коли інтенсивність відмов, тобто

експлуатаційних

пошкоджень,

призводить

до

зниження

експлуатаційних властивостей будівлі нижче нормативного рівня.

Рис. 1.1. Типова функція інтенсивності відмов будівлі за час її експлуатації:
(t 0 - t пр) – період припацювання та стабілізації; (t пр- t е) – період
нормальної експлуатації; (t е - t з) – закінчення нормальної експлуатації.
1.2 Типи та конструктивні особливості будівель старої забудови
Довготривала експлуатація будівель, їх збереження набуває все більшої
актуальності. Ця проблема пов’язана з технічним станом будівель, які
здебільшого були зведені в XIX та на початку XX ст. і сьогодні перебувають
переважно в задовільному технічному стані (табл. 1.1). Але частина із них
внаслідок фізичного зношення стали непридатними, а в окремих випадках,
потенційно небезпечними для подальшої їх експлуатації [30]. Збереження їх
та забезпечення довготривалої експлуатації - завдання державного значення.
Здійснення цих завдань вимагала зокрема постанова [111].
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Виникнення і розвиток міст є тривалим багатовіковим історичним
процесом. У багатьох регіонах склалися різні умови їх формування, що
призвело до особливостей планування і забудови.
Для кінця XIX - начала XX ст. використана переважно квартальна
забудова

4–5-поверховими

багатоквартирними

будинками

з

високою

щільністю забудови і мінімальним внутрішньоквартальним простором.
Будівлі істотно відрізняються рівнем комфортності планування і якістю
інженерного устаткування квартир. В той же час створювалося гармонійне і
привабливе міське середовище за рахунок єдності архітектурного вигляду
будівель. Розвинена інфраструктура створювалася шляхом використання
більшості приміщень перших поверхів під магазини, підприємства служби
побуту і тому подібне.
Таблиця 1.1
Типова забудова кінця ХІХ початку ХХ ст. на прикладі Києва
Фото будівлі старої забудови

Короткий опис будівель старої
забудови
вул. Пушкінська, 21 в
Шевченківському районі м.
Києва.
Будинок цегляний, 5-ти
поверховий з цокольним
поверхом, складної Н-подібної
форми, побудований наприкінці
ХІХ століття.

вул. Басейна, 1/2 у Печерському
районі м. Києва.
Будинок цегляний, 4-х
поверховий з підвалом,
складної Ш-подібної форми,
побудований у 1899-1900 роках.
вул. Пушкінська, 18 у
Печерському районі м. Києва.
Будинок цегляний 6-ми
поверховий з цокольним
поверхом Г-подібної форми
побудований на при кінці ХІХ
століття.
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вул. Б. Хмельницького, 9 у
Печерському районі м. Києва.
Будинок цегляний 2-во
поверховий з цокольним
поверхом прямокутної форми
побудований на при кінці ХІХ
століття.
вул. Володимирська, 51-а в
Шевченківському р-ні м. Києва.
Будинок цегляний, 4-х
поверховий з підвалом,
прямокутної форми,
побудований на початку ХХ
століття.
Вул. Фрунзе, 31-б в
Шевченківському р-ні м.
Києва. Будинок цегляний, 3
поверховий з підвалом, Гподібної форми, побудований у
1913 році.
Вул. Фрунзе, 29 в
Шевченківському р-ні м.
Києва. Будинок цегляний, 3
поверховий з підвалом, Тподібної форми, побудований
на при кінці ХІХ століття.
Вул. Ярославів Вал, 33-б в
Шевченківському р-ні м.
Києва. Будинок цегляний, 3
поверховий з підвалом та
мансардою, прямокутної
форми. Побудований в період
початку ХХ століття.

Вул. Бульварно-Кудрявська, 34
в Шевченківському р-ні м.
Києва. Будинок цегляний, 2-4
поверховий з підвалом,
прямокутної форми з
прибудовами. Побудований в
1879 році.
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Період

будівництва

20-30-х

рр.

характеризується

початком

використання елементів типових конструкцій і будівель. Це передусім 4–5поверхові житлові будинки з цегли. Принципи розміщення будівель
квартальної

забудови

відрізняються

більше

організованим

взаємним

розташуванням при досить великому відсотку озеленення дворових ділянок,
чіткою системою доріг, пішохідних шляхів і майданчиків.
З початком масового індустріального будівництва забудова кварталів
відбувалася за укрупненою схемою з площею кварталів, що досягає 1,4 - 1,6
км2. Укрупнена система забудови дала можливість істотно поліпшити
санітарно-гігієнічні умови. Такі рішення, як правило, мали досить низьку
щільність забудови, що не перевищує 3000 - 3300 м2 житлової площі на 1 га.
Забудова 50–70-х рр. є 4–5-поверховим кільцем, що оточує історичні
центри міст, а за межами цього кільця розташувалися сучасні околичні
житлові і промислові райони.
Спостерігалася тенденція випередження росту міських територій, це
обганяло приріст населення і призводило до зниження щільності забудови із
зростанням у балансі території міст внеселитібних територій. Це призвело до
збільшення загальноміських транспортних і інших інженерних комунікацій,
негативним соціально-економічним і екологічним наслідкам. З'явилися так
звані спальні райони, віддаленість яких від основних місць роботи населення
обчислюється годинами, проведеними в міських транспортних засобах.
Існуючі будівлі можна умовно об'єднати в декілька груп [116, 117].
Найбільш раціональною була б класифікація за періодами побудови,
матеріалу несучих і захисних конструкцій і конструктивної схеми будівель.
За періодами зведення існуючий фонд житлових будівель можна
умовно об'єднати в чотири групи:
- будівлі, побудовані у кінці XIX - початку XX ст.;
- будівлі, побудовані в період з середини 20-х рр. до кінця 60-х рр.
минулого ст.;
- будівлі, побудовані в період з 70-х до 90-х рр. минулого ст.;

21
- будівлі, побудовані нині.
Будівлям першого періоду будівництва властиві наступні архітектурноконструктивні рішення.
Фундаменти і несучі стіни будівель цього періоду забудови, виконані,
як правило, з цегли. Перекриття - дерев'яні.
Дерев'яні несучі балки виконані з колод великого перерізу, а накат - з
пластин в півдерева. Прольоти таких перекриттів складали 6-12 м. В якості
проміжних опор в цих будівлях часто використали несучі перегородки.
Бетонні, цегляні і залізобетонні перекриття у будівлях вказаного
періоду зустрічалися і виді масивних зведень при прольотах 3-4,5 м або у
вигляді цегляних склепінь по металевих балках. Ці перекриття влаштовували
над підвалами і в санітарно-кухонних вузлах. Товщина цегляних стін в 3-4поверхових будинках складає 700-1000 мм. У більшості будівель стіни
суцільні на складних і вапняно-цементних розчинах. За роки експлуатації, ці
будівлі зазнали неодноразові перепланування.
Будівлі, побудовані на початку 20-х рр., можна виділити в характерні
групи, що відбивають соціально-економічний і історичний стан суспільства
того часу :
- будинки, побудовані в період з 1917 по 1925 рр.;
- будинки, побудовані в ранні роки індустріалізації (1925-1928 рр.);
- будинки, побудовані в роки першої п'ятирічки (1929-1932 рр.);
- будинки, побудовані по індивідуальних проектах (1933-1941 рр.).
Нове

будівництво

будинків

в

період

з

1917

по

1925

рр.

характеризуються традиційними масивними фундаментами і стінами.
Фундаменти - бутові і бутобетоні товщиною 1000-1200 мм. Стіни в
основному цегляні завтовшки 2,5-3,5 цеглини. Перекриття дерев'яні дерев'яний накат по дерев'яних балках різної товщини залежно від прольотів
приміщень; дерев'яний накат по металевих балках. Виняток становлять
перекриття підвалів, які виконувалися монолітними, залізобетонними.
Несучими елементами, були металеві або монолітні залізобетонні балки.
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З 1923 року розпочалося будівництво так званих "показових" будинків
для робітників. У подальші роки почалося зведення економічних чотирьох - і
п'ятиповерхових секційних будинків. Стали впроваджуватися у будівництво
більш економічні конструкції і деталі, зведення стін меншої товщини,
використання стандартизованих столярних виробів.
Конструктивні рішення стін мають деякі особливості, характерні як для
різних, так і для однакових періодів забудови. Ці особливості виражені
застосуванням при кладці різних типорозмірів цеглин, різними системами
перев'язки швів кладки і конструкцій стін. З'ясування цих особливостей дуже
важливе для правильної, об'єктивної оцінки технічного стану конструкцій і
ухвалення оптимальних рішень при реконструкції будівель.
У 1933-1940 рр. стався різкий поворот до будівництва будинків з
індивідуальним архітектурним виглядом з використанням планувальних
елементів типових секцій, тощо. Основні конструкції цього періоду наступні.
Фундаменти - бутові, бутобетоні, цегляні. Стіни - цегляні, завтовшки 2-2,5
цеглини. Перекриття над підвалами і в місцях розташування санвузлів монолітні залізобетонні. В якості великого наповнювача бетону - цегляний
бій. Перекриття міжповерхові - дерев'яні, часто по металевих головних
балках з прокатних профілів. Перемички рядові.
Будинки, побудовані в післявоєнні роки, можна виділити в дві групи:
- житлові будинки, побудовані по індивідуальних проектах в перші
післявоєнні п'ятирічки (1946- 955 рр.);
- новий житловий фонд, створений в країні за останні 20-30 рр. (у
наступних етапах - 1956-1965; 1966-1975; 1976-1980 рр.) і що включає
житлову забудову, яка складається з великопанельних елементів (першого
покоління 1959-1963 рр., другого покоління 1964-1970 рр., третього
покоління - з 1971 року і в подальші роки).
Післявоєнні будинки будувалися в основному традиційними методами,
вживаними при будівництві будівель раніше описаного періоду 1933-1940 рр.
Проте впровадження типових секцій, типових конструктивів стає нормою
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будівництва. Поступово міцніє база будівельної індустрії. У житловому
будівництві переважає доля будинків з "некімнатним" заселенням, так звані
"комуналки".
Перехід у кінці п'ятдесятих років до масового житлового будівництва
по типових проектах, в основному повнозбірних житлових будівель,
дозволив прискорити вирішення житлової проблеми і в короткі терміни
створити в країні потужну базу сучасного житлового будівництва. З 1957
року розпочалося широке будівництво п'ятиповерхових житлових будинків
по типових проектах першого покоління, які застосовувалися практично до
кінця 60-х років минулого століття.
Будівлі залежно від матеріалу, з якого вони побудовані, можна
класифікувати по капітальності, об'єднавши в наступні групи [102]:
I - кам'яні, особливо капітальні; фундаменти кам'яні і бетонні, стіни
кам'яні (цегляні) і великоблочні, перекриття залізобетонні; усереднений
термін служби - 150 років;
II - кам'яні звичайні; фундаменти кам'яні, стіни кам'яні (цегляні),
великоблочні і великопанельні, перекриття залізобетонні або змішані
(дерев'яні і залізобетонні), а також кам'яні зведення по металевих балках;
усереднений термін служби - 125 років;
III - кам'яні полегшені; фундаменти кам'яні і бетонні, стіни полегшеної
кладки з цеглини, шлакоблоків і черепашнику, перекриття дерев'яні,
залізобетонні або кам'яні зведення по металевих балках; усереднений термін
служби - 100 років;
IV - дерев'яні, рублені і брущаті, змішані, сирцові; фундаменти
стрічкові бутові, стіни рублені, брущаті і змішані, сирцові; перекриття
дерев'яні; усереднений термін служби - 50 років;
V - збірно-камишитові, каркасні, глинобитні, саманні і фахверкові;
фундаменти на дерев'яних стільцях або бутових стовпах; стіни каркасні,
глинобитні; перекриття дерев'яні; усереднений термін служби - 30 років;
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VI - каркасно-комишитові і інші полегшені; усереднений термін
служби - 15 років.
Класифікація будівель за видами схем несучих коробок будівель і
несучими матеріалами і захисними конструкціями дозволяє встановити
конструктивну несучу схему. Точне встановлення конструктивної схеми
будівлі має домінуюче значення для правильної оцінки технічного стану
будівельних

конструкцій

і

вироблення

рішень

по

його

ремонту,

реконструкції і подальшій експлуатації.
Найбільш широко поширеними конструктивними схемами є будівлі з
наступними основними несучими елементами (рис. 1.2):
- безкаркасні. Несучими є зовнішні/внутрішні стіни, або їх комбінація.
Просторова жорсткість забезпечується сумісною роботою несучих стін та
дисків перекриття;
- з неповним каркасом. Несучими є зовнішні подовжні і поперечні
кам'яні стіни з внутрішніми рядами колон (стовпів). Просторова жорсткість
забезпечується стінами і закладенням ригелів в стіни і колони, дисками
перекриттів;
- каркасні – несучі рамні конструкції, утворені колонами і ригелями,
по яких влаштовані перекриття. Просторова жорсткість забезпечується
жорстким закладенням колон, стиків ригелів і плоскими дисками жорсткості.
У великопрогонних будівлях і будівлях промислового призначення можуть
використовуватися зв'язкові панелі і конструкції.
Для будинків старої забудови найбільш характерною є безкаркасна
конструктивна схема. Типові варіанти безкаркасної конструктивної схеми
показано на рис. 1.3.
В середині 50-х рр. минулого століття основним напрямом вирішення
житлової проблеми був обраний індустріальний метод зведення житлових
будинків - будівництво по типових проектах з максимальною уніфікацією і
типізацією архітектурно-конструктивних рішень.
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Рис. 1.2. Схема основних елементів цивільних будівель: а – старої забудови;
б – каркасно-панельної будови; в – з об’ємних блоків;
1 – фундамент, 2 – цоколь, 3 – несучі повздовжні стіни, 4 – міжповерхові
перекриття, 5 – перегородки, 6 – крокви даху, 7 – покрівля, 8 – сходова
клітка, 9 – горищне перекриття, 10 – ригелі й колони каркаса, 11 – навітряні
стінові панелі, 12 – палі, 13-15 – об’ємні блоки (13-кімнати, 14 – санвузли і
кухні, 15 – сходові клітки), 16 – вимощення.

Рис.1.3 Типові конструктивні схеми будинків старої забудови:
а – двопрогінна з поздовжніми несучими стінами, б – однопрогінна з
поперечними несучими стінами, в – змішана з поздовжніми та поперечними
несучими стінами, г – трипрогінна з зовнішніми та внутрішніми
поперечними несучими стінами. Однопрогінна з зовнішніми несучими
стінами, СХ.КЛ – сходова клітина
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Гострота житлової проблеми була така велика, що перехід до нового
стандарту був можливий тільки на базі максимальної економічності об'ємнопланувальних рішень квартир. Величезні масштаби житлового будівництва і
обмеженість матеріально-технічних ресурсів диктували свої умови: будувати
заощадливо, відмовившись від колишніх уявлень про розміри і висоту
приміщень; будувати зі збірних конструкцій з максимальною заводською
готовністю виробів; будувати швидко, використовуючи будівельний конвеєр
"ДБК - будмайданчик".
В той же час ці будівлі зводилися з довговічних конструкцій, що
забезпечують термін служби 100-125 років, і мали необхідне інженерне
устаткування.
Політика в житловому будівництві з 1957 р. орієнтувалася на зведення
найбільш економічних чотирьох-, п'ятиповерхових будинків з типовими
планувальними рішеннями квартир, запроектованих відповідно до вимог
єдиних державних норм.
Період масового житлового будівництва пов'язаний з початком
широкого застосування елементів збірного залізобетону: при зведенні
нульового циклу - фундаментні подушки і блоки, палі зі збірним і
монолітним ростверками; надземній частині - багатопустотні плити
перекриттів, панелі, елементи балконів і лоджій, перемичок; покриття зі
збірних карнизних блоків і панелі покриттів.
До

масового

поширення

домобудівних

комбінатів

основними

конструктивними схемами житлових будівель були будинки з подовжніми і
поперечними стінами.
Перший етап в розвитку індустріального житлового будівництва,
здійснюваного по типових проектах "Першого покоління" (1954-1963 рр.),
дозволив реалізувати житлову програму і зіграв свою позитивну роль.
Починаючи з 60-х рр. повнозбірні будівлі поступово стають основним видом
будівництва.

У

житлових

повнозбірних

будинках

переважно

використовувалися дві конструктивні схеми: панельна і каркасно-панельна.
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Каркасно-панельна схема передбачає передачу навантажень на каркас,
а при панельній схемі - на внутрішні несучі панелі (панелі поперечних стін і
перекриттів).
Перевагами панельної системи будівель є менша витрата сталі (на 15 20 %), простота забезпеченості загальної просторової жорсткості і стійкості
будівлі, висока заводська готовність елементів, мала трудомісткість зведення.
До переваг каркасно-панельної схеми будівель можна віднести чіткішу
схему передачі навантажень, відносно невеликий вплив випадкових
ексцентриситетів і похибок, використання високоміцних матеріалів для
каркаса і ефективних захисних конструкцій.
Другий етап (1964-1970 рр.) здійснювався по типових проектах
"Другого покоління". Набір квартир в них збільшився, проте принципові
планувальні рішення істотно не мінялися.
Подальший розвиток типового житлового будівництва (1970-1980 рр.)
йшов шляхом незначного поліпшення планувальних рішень з збільшенням
площ кухонь, підсобних приміщень, із створенням еркерів як для будівель з
цеглини, так і для панельних житлових будинків. Таке рішення дещо
різноманітило

і поліпшило архітектурні і аеродинамічні параметри,

понизивши дію транспортних шумів.
Досить

ефективними

слід

визнати

технічні

рішення

у

великопанельному житловому будівництві при переході на широкий крок
внутрішніх несучих стін. Це дозволило здійснювати гнучкіше планування
приміщень, особливо при реконструкції будівель.
Слід зазначити ту обставину, що великопанельні будівлі початкового
періоду індустріалізації будівництва (п'ятиповерхівки 60-х рр.), незважаючи
на досить високу конструктивну надійність, мали малу реконструктивну
здатність. Це відноситься передусім до житлових будинків, у яких внутрішні
стіни є несучими і розташовані з малим кроком.
Експлуатаційні

характеристики

таких

будівель

невисокі.

відрізняються низькими теплозахисними і звукоізоляційними якостями.

Вони
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Практично в усіх типах п'ятиповерхівок звукоізоляція внутрішніх стін,
перекриттів і перегородок не відповідає вимогам норм.
Прагнення

максимально

використати

об'єм

будівлі під

житло

визначило площу світлопрозорих обгороджень в 29-30 % площ зовнішніх
стін, що привело до додаткового збільшення тепловтрат, а недосконалість
стикових з'єднань панелей стін - до локальних і загальних порушень тепло вологістного режиму житла.
Конструктивні прорахунки при облаштуванні плоских покрівель
привели до постійного зволоження приміщень верхнього поверху, що істотно
ускладнило умови проживання.
В процесі експлуатації житлові і громадські будівлі піддаються
численним природним і технологічним діям, які враховувалися при
проектуванні. Проте в практиці експлуатації будівель на них сумарно
впливають як враховані, так і додаткові численні чинники, що призводять до
прискореного зносу конструкцій.

1.3 Забезпечення експлуатаційної придатності старих будівель
Тривалість життєвого циклу будівлі є сумою тривалостей всіх його
етапів, найдовшим з яких є період для якого, власне і створюється будівля, це
період експлуатації. Своєчасне виявлення, прогнозування розвитку та
виправлення пошкоджень в цей період можливе тільки за наявності
достовірної інформації про технічний стан об’єкта, яку отримають методами
інструментальних вимірювань. Надійність та довговічність забезпечують на
всіх етапах життєвого циклу. На етапах проектування і будівництва - шляхом
виконанням вимог до матеріалів, конструктивних і об'ємно-планувальних
рішень, методів розрахунку, проектування, контролю якості. На етапі
експлуатації – шляхом забезпечення правил технічної експлуатації, нагляду і
догляду за конструкціями [6,103].
Проектування та будівництво повинні враховувати небезпеки для
будівлі, унеможливити руйнування відповідальних елементів, або зберегти
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працездатність протягом часу, достатнього для вжиття запобіжних заходів.
На етапі експлуатації надійність та безпека будівель забезпечується заходами
нагляду та догляду за ними, спрямованими на підтримання експлуатаційних
властивостей і відповідності вимогам технічних регламентів Склад, обсяги і
терміни догляду формуються за результатами нагляду.
Нагляд за будівлями призначений для отримання інформації про їх
технічний стан шляхом постійних спостережень, періодичних технічних
оглядів,

планових

та

позапланових

обстежень,

інструментального

моніторингу стану будівлі або її окремих елементів. Нагляд за будівлями
необхідно

виконувати

методами

інструментальних

досліджень

та

моніторингу, за результатами яких прогнозують впливи природних,
природно-техногенних і техногенних факторів на будівельні конструкції. Для
забезпечення умов нормальної експлуатації враховують впливи, що самі, або
у сполученні з такими факторами призводять до порушення експлуатаційної
придатності будівель. Небезпечні впливи необхідно враховувати на всіх
етапах життєвого циклу. Загрозу становить невизначеність місця і часу їх
появи. Якщо небезпеку важко прогнозувати, то її вірогідність доцільно
враховувати.
Підтримання

експлуатаційної

придатності

будівлі

забезпечують

шляхом догляду за ним. Зміст догляду передбачає своєчасне відновлення
експлуатаційної придатності будівлі, що здійснюють за двома основними
напрямками: збереження та відновлення експлуатаційної придатності
шляхом ремонтно-відновлювальних заходів. У разі зміни умов експлуатації,
або функціонального призначення здійснюють реконструкцію, або технічне
переоснащення.
Обстеження будівель призначене для отримання та аналізу даних про
якісні та кількісні показники їх експлуатаційних властивостей. Для їх
тривалого

відстеження

проводять

довготривалий

моніторинг

із

застосуванням інструментальних методів. Обстеження поділяють на планові
та позапланові: плановими - оцінюють поточний технічний стан будівлі,
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встановлюють можливість її подальшої експлуатації, або необхідність
відновлення; позапланові - проводять при необхідності відновлення
експлуатаційних властивостей, зміни умов використання або припинення
експлуатації.
При технічних оглядах та обстеженнях об’єкта ураховується: вплив
ускладнюючих умов – підроблювані території, просідаючі ґрунти, сейсміка,
технологічні впливи тощо; стан водовідведення з приоб’єктної території;
технічний стан покрівель та систем водовідведення з дахів; стан гідроізоляції
фундаментів та вимощення навколо об’єкту; технічний стан несучих
конструкцій; стан захисного шару в залізобетонних конструкціях; стан
антикорозійних та вогнезахисних покриттів конструкцій; технічний стан
відповідальних дерев'яних конструкцій; технічний стан інженерних систем,
їх вплив на конструктивну систему; стан внутрішнього протипожежного
водопостачання,

систем

димо-

та

тепловиділення,

підпору

повітря;

дотримання проектного температурно-вологого режиму; ризик травмування
людей на об'єкті чи поряд з ним, зміни об’ємно-планувальних, технологічних
та конструктивних рішень без проектної документації, перевантаження
конструкцій. Діагностування технічного стану полягає у встановленні
причин дефектів та пошкоджень та прийнятті рішень щодо заходів з
підтримання належного технічного стану шляхом ремонтів та реконструкції
[69, 114, 116, 117, 120, 123].

1.4. Аналіз технічних засобів інструментального обстеження та моніторингу
у складі життєвого циклу будівель
В [56] встановлено, що забезпечення експлуатаційної придатності та
безпеки будівель є досягнення максимальної тривалості життєвого циклу, що
залежить від її надійності, яка великою мірою визначається якістю
інформації з інструментальних вимірювань при експлуатації та ремонтновідновлювальних заходах. Від якості такої інформації залежить правильність
рішень, щодо підвищення експлуатаційних характеристик будівель, тому їх
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ефективність впливає на тривалість експлуатації об’єктів. Від способів
виконання вимірювальних робіт залежать організаційні, технологічні та
технічні показники, тривалість життєвого циклу будівель (рис.1.5). На етапі
експлуатації технологія та якість їх зведення опосередковано впливає на
обсяги та склад інструментальних обстежень.
Структура

нормативних на нормативно-правових актів у складі

нормативної бази будівництва наведено на рис.1.6, перелік будівельних норм
та стандартів даної структури - в додатку А. Проаналізовано методи та
технічні засоби інструментальних вимірювань у будівництві. Вимірювальні
прилади та системи вилому відповідають вимогам будівельної галузі в
частині

забезпечення

інструментального

контролю

експлуатаційної

придатності будівель (табл.1.2-1.4).
При виконанні геодезичних робіт перевищення висот між точками
визначають нівеліром. Оптичний нівелір має зорову трубу, рідинний рівень
або компенсатор для встановлення в горизонтальне положення. Для
електронних нівелірів штрих-кодову рейку використовують з метою
автоматизації та об’єктивності відліку. Лазерні нівеліри що використовують
принцип ротації лазерного променю обслуговуються однією людиною та
спрощують

вимінювання.

Визначення

напряму,

горизонтальних

та

вертикальних кутів при експлуатації та відновленні будівель виконують
оптичними і електронними теодолітами. За точністю теодоліти поділяються
на високоточні, точні та технічні.

Електронні тахеометри вимірюють

відстані, горизонтальні та вертикальні кути, обчислюють координати та
перевищення. Прилади вертикального проектування призначені для переносу
координат між поверхами та поділяються на оптичні або

лазерні зеніт-

проектори або надир-проектори, з автоматичним або ручним налаштуванням.
Обміри та вимірювання відстаней виконують механічними рулетками
та

електронними

пристроями.

Лазерні

рулетки

та

віддалеміри

обслуговуються однією людиною та спрощують вимінювання. Основний
принцип дії супутникових геодезичних систем визначення координат на
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поверхні Землі. GPS-приймачі зручні для геодезичних робіт та моніторингу
будівель.

При

виконанні

робіт

з

інструментального

моніторингу

використовують допоміжні вимірювальні засоби для отримання та обробки
інформації, але не виконують вимірювальних функцій, це: мікрокомп’ютери
та калькулятори з базою даних розрахункових програм для одержання
абсолютних координат, при виносі в натуру точок геодезичної мережі,
нівелірні рейки - для визначення перевищень відносно заданих координат або
відстані між контрольними точками, мірні та візирні віхи – для закріплення
оптичних відбивачів променю при визначенні контрольних точок підземних
та наземних об’єктів, тощо. Для вимірювання відстані механічними
пристроями, у разі недоцільності використання електронних засобів
вимірювання, використовують дорожні вимірювальні колеса (принцип
курвіметра).
Гідростатичні нівеліри та системи використовують для визначення
різниці висот між важкодоступними точками та нагляду за просадками;
інклінометричні системи – для визначення кутових значень нахилу об'єктів
та конструкцій. Для вимірювання рівня та тиску ґрунтових вод призначені
вимірювачі рівня води та парового тиску; георадари та трасопошукові
системи – для пошуку підземних інженерних мереж та об'єктів, що відсутні
на топографічному зніманні. Датчики нахилу або інклінометри в яких
застосовано гравітаційний принцип дії

використовують для реєстрації

нахилу конструкцій будівель, котлованів, спостереження за зсувними
процесами

ґрунтових

масивів

горизонтальних

зміщень

фундаментів

відповідальних об'єктів, тощо. Датчики тиску та навантаження регіструють
зміну зусиль, що виникають між навантаженими поверхнями конструкцій,
наприклад, між фундаментом та основою. Зменшення виміряного тиску
свідчить про розущільнення ґрунтів основи. Екстензометр призначений для
вимірювання ширини розкриття щілин шляхом визначення відстані між
двома точками, що закріплені на поверхнях, які утворюють щілину.
Тензодатчики використовують для вимірювання зміни лінійних розмірів при
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розтягуванні або стисканні матеріалу конструкцій під впливом зміни
навантажень, а датчики сили - для вимірювання значення таких навантажень.
Сейсмічні навантаження визначають акселерометрами, зміну температури,
відповідно - температурними датчиками.
Метод ударного імпульсу, пружного відскоку, ультразвуковий та метод
часткового місцевого руйнування реалізовано в приладах неруйнівного
контролю для вимірювання міцності, що дозволяють проводити діагностику
виробів з бетону, цегли та каменю.
Вимірювачі теплопровідності і температури використовують для
визначення температурних характеристик матеріалів та поверхні або
всередині

конструкцій.

Тепловізори

призначені

для

встановлення

теплотехнічних характеристик будівель та побудови температурних карт.
Вимірювачі товщини метала, діелектричних покриттів, дефектоскопи
застосовують для неруйнівного контролю металевих конструкцій та
фарбувального шару.
Прилади для пошуку арматури (вимірювачі товщини захисного шару)
призначені для обстеження неметалевих конструкцій на наявність в них
металу

електромагнітним

методом.

Ендоскопи

використовують

для

візуальної дефектоскопії внутрішніх важкодоступних поверхонь.
Глибину занурення паль, їх довжину, наявність дефектів визначають
вимірювачами

параметрів

паль.

встановлюють

металодетекторами.

Положення

підземних

комунікацій

Вимірювачі шуму призначені для

встановлення рівня гучності в приміщенні та поза ним. Планіметри
призначені для камеральних робіт при вимірюванні площ фігур на планах чи
малюнках. Контроль та реєстрацію характеристик коливань (віброшвидкість,
віброприскорення, амплітуда, частота) виконують віброметрами.
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Рис. 1.5. Технологічні процеси, що містять вимірювальні роботи у складі життєвого циклу будівлі старої забудови
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Випробування бетону

Інженерно-геодезичні вишукування

Випробування природного
каменю

Інженерно-геологічні вишукування

Випробуванні цементу

Польові випробуваннях грунтів

грунтів

Лабораторні випробування ґрунтів

Геодезичні роботи

Випробування та визначення характеристик

Випробуванні будівельних
матеріалів та виробів

Виробництво будівельних

Передпроектні та проектні роботи

матеріалів і виробів

Підготовка будівельного майданчика

ВИМІРЮВАЛЬНІ РОБОТИ У БУДІВНИЦТВІ
Експлуатація будівель та споруд

Будівельні роботи

Випробування залізобетонних конструкцій

Інструментальні обстеження
Геодезичний контроль

Випробування металевих конструкцій і
арматури

Лабораторні дослідження
характеристик матеріалів та
конструкцій за зразками

Випробування кам'яних конструкцій
- моніторинг стану підземної
частини будівель і споруд (тиск
Випробування дерев’яних конструкцій

грунту, осідання тощо);
- моніторинг стану надземної
частини будинків і споруд
(нахили, вібрації тощо);

Геодезичні роботи

- моніторинг стану прибудинкових територій
(рівень підземних вод, стан грунту, стан близько
розміщених будівель тощо);
- моніторинг стану унікальних споруд
(великопролітні, вантові тощо);
- моніторинг стану раннього виявлення
надзвичайних ситуацій будівель і споруд (з
покрівлями великої площі, розміщені на території
з ризиком і проявом небезпечних геологічних
процесів (просідаючі грунти, підроблювані та
підтоплювані території, карстоутворення, зсуви,
обвали, лавини).

Рис. 1.6. Комплексна структура вимірювальних робіт у складі нормативної
бази будівництва

Характеристики
Вимірювачі

повітряних

теплопровідності

потоків

визначають

застосовують

для

анемометрами.
встановлення

теплотехнічних характеристик конструкцій і матеріалів існуючих будівель
при їх ремонті та утепленні. Вимірювачами теплових потоків встановлюють
щільність захисних конструкцій. Їх використання можливе для визначення
вологості, температури приміщень, опору теплопередачі, термічного опору
конструкцій будівель.
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Таблиця 1.2
Технічні засоби геодезичного забезпечення та контролю
Засіб
вимірювання
Нівеліри

Теодоліт
(тахеометр)

Прилади
вертикального
проектування

Прилади для
вимірювання
відстаней

Призначення

Зовнішній вигляд та особливості використання

Визначення
різниці висот
між точками
Оптичний

Електронний

Лазерний

Оптичний
теодоліт

Електронний
теодоліт

Електронний
тахеометр

Оптичний (зеніт)

Оптичний (зенітнадір)

Лазерний (зенітнадір)

Дорожнє колесо

Лазерний
віддалемір

GPS приймач
(сантиметрова
точність)

GPS приймач
(міліметрова
точність)

Визначення
просторового
положення
об’єктів

Вертикальне
передача точок
на монтажний
горизонт

Вимірювання
відстаней

Механічна
рулетка

Супутникові
GPS приймачі

Визначення
координат
земної поверхні

Тахеометр з
інтегрованим
приймачем
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Таблиця 1.3
Технічні засоби інструментального моніторингу за станом будівель
Призначення
Засіб
вимірювання
Гідростатичні
нівеліри та
системи

Інклінометрич
ні системи

Визначення
різниці висот
між важкодоступними
точками та
нагляду за
просадками

Зовнішній вигляд та особливості використання

Високоточний

Автоматична
система

Інклінометрична
система для
нагляду за
стійкістю стін
котлованів

Стаціонарний
інклінометр для
автоматичного
нагляду за
обсадними трубами

Визначення
кутових значень
нахилу об'єктів
та конструкцій
Високоточний
датчик нахилу по
двох вісях

Вимірювачі
рівня води та
парового тиску

З цифровим
відліком

Вимірювання
рівня та тиску
ґрунтових вод

Рівень
грантових
вод
Паровий тиск

Георадари
та трасопошукові
системи

Для відкритих
свердловиня

Пошук
підземних
об’єктів
Пошук предметів
у ґрунті (під
водою)

Пошук підземних
комунікацій

Підповерхневе
зондування

38
Таблиця 1.4
Технічні засоби інструментального неруйнівного контролю
Засіб
вимірювання
Прилади
визначення
міцності

Вимірювачі
теплопровідності і
температури

Вимірювачі
характеристик

Призначення

Діагностика
бетону та цегли
для визначення
їх міцності
Визначення
температурних
характеристик
матеріалів та
поверхні
конструкцій

Визначення
основних
технічних
характеристик
конструкцій при
обстеженні
будівель

Зовнішній вигляд та особливості використання

Метод
удару,
відскоку

Вимір
ювач
тепло
провід
ності

Метод
ультразвукових
вимірювань

Метод відриву зі
сколюванням.

Піромер контактний (безконтактний)

Термографічна камера
(тепловізор)

Аналіз корозії
Вимірювання переарматури в
міщень та нагляд за
бетоні
тріщинами

Контроль
довжини та стану
занурених паль

конструкцій

Вимірювання
вологості твердих
та сипучих
матеріалів

Товщина захисного шару
бетону, розміщення та сила
натягу арматури

Діагностична
система на базі
ендоскопу та
відеокамери

Випробувальне обладнання для будівельних лабораторій становить
собою значний перелік приладів, пристроїв та пристосувань призначених для
лабораторних досліджень та випробувань матеріалів і конструкцій, що
використовують на всіх етапах життєвого циклу будівель. Лабораторні
випробування та дослідження є важливою складовою ремонту, реконструкції
та реставрації.
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1.5. Обґрунтування напрямку та структура досліджень
Вибір
технічного

напрямку
прогресу,

досліджень
що

обумовлений

призводить

до

динамікою

підвищення

розвитку

агресивності

навколишнього середовища та його негативного впливу на технічний стан
будівель. Найбільш уразливими в цьому сенсі є будівлі старої забудови що
проектуванні без

врахування такого впливу, тому питання підвищення

надійності будівель старої забудови за рахунок своєчасного визначення
параметрів їх технічного стану з врахуванням факторів негативного впливу
є актуальним.
Об’єктивна інформація, щодо технічного стану будівель та впливу
негативних факторів може бути отримана тільки шляхом вимірювання
відповідних параметрів, тобто методами інструментальних обстежень і
моніторингу. Отримання інформації шляхом візуальних та інструментальних
обстежень на всіх етапах існування будівлі є основою для планування та
виконання заходів щодо забезпечення її експлуатаційної придатності.
Життєвий цикл будівель - це час від моменту обґрунтування
необхідності їх зведення до настання економічної недоцільності подальшої
експлуатації. Життєвий цикл розділяється на основні періоди: технікоекономічного

обґрунтування;

проектування;

будівництва;

доексплуатаційного освоєння та припрацювання; період експлуатації, що
співпадає з періодом

підтримки конструктивних елементів і інженерних

систем, фізичного і морального зносу; реконструкції; ліквідації. На підставі
існуючої технічної інформації встановлено, що існує наявність певного
впливу вимірювань на своєчасність ремонтно-відновлювальних робіт і,
відповідно, на техніко-економічні показники експлуатації будівель і споруд.
Аналіз, викладений у п. 1.1-1.4 даної роботи, показав, що основні
фактори впливу на експлуатаційну придатність будівель це: стан основи,
конструктивні рішення, якість будівництва, якість будівельних матеріалів та
конструкцій,

дефекти

і пошкодження

конструкцій при монтажі та

експлуатації, природнє старіння конструкцій, фізичне зношення та моральне
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зношення елементів та будівлі в цілому, стан інженерних мереж, умови
експлуатації, людський чинник, рівень ґрунтових вод, зовнішні та техногенні
впливи

підтоплення,

зсувонебезпечні

умови,

карстові

утворення,

нерівномірність опору ґрунтової основи до просідань, вібраційні техногенні
навантаження, сейсмічна небезпека, вітрові навантаження, нерівномірний
сонячний

прогрів,

природні

опади,

вплив

негативних

температур,

агресивність зовнішнього середовища, відсутність ремонті та консервативних
заходів, тощо. Комплекс досліджень для вирішення завдання подовження
термінів

експлуатації

і

скорочення

термінів

виконання

ремонтно-

відновлювальних робіт спрямовано на порівняння факторів за важливістю,
вибір

найбільш

важливих

для

подальшої

інструментального визначення та аналізу

розробки

технології

їх

впливу на техніко-економічні

показники забезпечення експлуатаційної придатності.
У загальному вигляді ці аспекти характеризуються:
‒ зростанням потреб в збільшенні ефективності реконструкції та
капітального ремонту об'єктів, що перебувають в експлуатації;
‒ збільшенням строків експлуатації об'єктів за рахунок використання
нових технологій підвищення експлуатаційної придатності будівель;
‒ збільшенням соціального значення безпеки та зниження ризиків
аварій об'єктів за рахунок забезпечення якості та надійності їх експлуатації;
‒ комплексним вивченням властивостей будівель, їх моделюванням для
складних умов експлуатації;
‒ необхідністю формування системи ефективних технологічних рішень
на етапі експлуатації при реконструкції, капітальних та поточних ремонтах;
‒ підвищенням рівня надійності проектних рішень, з використанням
інформаційних

систем

інструментального

моніторингу

та

обробки

інформації;
Технічні аспекти експлуатації будівель характеризують наступними
ознаками: тривалість експлуатації, поверховість, матеріал конструкцій,
конструктивна схема, технологія зведення, тощо. В залежності від технічного
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стану

будівлі

вони

впливають

на

склад,

обсяг

та

технологію

інструментального моніторингу. Технічні особливості етапу експлуатації
представлені у публікаціях: А.І. Гавриляка [30], В.І. Теличенка [128], В.К.
Черненка [136, 137], В.І. Торкатюка [132, 133], І.В. Шумакова [145, 146].
На етапі експлуатації технологія та якість їх зведення опосередковано
впливає на обсяги та склад інструментальних обстежень. Особливості
технології зведення будівлі в минулі роки обумовлює різний склад
контрольованих параметрів і вимірювальних операцій в наш час, що впливає
на вартість забезпечення експлуатаційної придатності та тривалість
безаварійної експлуатації. Ретроспектива технології будівельних процесів,
контролю та забезпечення якості робіт, як його складових, наведено у працях
А.А. Афанасьєва [5], В.С. Балицького [17‒19] Д.Ф. Гончаренка [35],
О.І. Менейлюка [97], В.В. Савйовського [116].
Питання організації вимірювальних робіт та принципи метрологічної
діяльності щодо єдності вимірювань та їх метрологічної простежуваності
закріплені на законодавчому рівні, наведені в Законах України та
нормативних документах [61, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83-86]. При цьому
питання організації вимірювальних робіт, як частини процесу експлуатації
будівель, висвітлено недостатньо, потребує вивчення та розвитку.
Економічні аспекти вимірювальних робіт, що впливають на технологію
і організацію робіт життєвого циклу, можливо оцінити методами визначення
ефективності технологій, що наведено у працях С.С. Атаєва [8], С.Є.
Канторера [90], М.С. Канюки [91] та інших.
У дослідженнях А.І. Білоконя [21], М.С. Болотських [25] розглянуто
організаційно-технологічні аспекти обґрунтування якісного і кількісного
складу будівельних машин для

реконструкції,

представлена

цілісна

методологія досліджень та обґрунтування ефективності застосування машин,
комплектів і парків машин у будівництві, наведені критерії вибору технікоекономічних показників для визначення ефективності механізації та
автоматизації.
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У працях А.Х. Байбурина [11‒16] розглянуті питання впливу якості
будівництва та стану довкілля на інтенсивність процесу зношення і
руйнування матеріалу будівельних конструкцій на етапах будівництва та
експлуатації будівель. Проведено аналіз критичності дефектів, статистичну
оцінку якості та безпеки будівельних технологій. Встановлено, що з початку
експлуатації усі елементи і конструкції будівель змінюються, поступово
знижуючи свою міцність.
В роботах А.Д. Єсипенко [79] досліджено системи забезпечення
надійності

та

запропонована

безпеки

будівельних

методика

оцінки

об’єктів.
чинників

О.Ф.
впливу

Осиповим
на

[105]

параметри

технологічних процесів при будівництві з поруч існуючими об’єктами. У
наведених дослідженнях розглянуті питання динаміки розвитку пошкоджень
та можливість їх впливу на експлуатаційну придатність будівель.
У працях вчених геодезистів В.Д. Большакова [23], Х.К. Ямбаева
[147],

Г.А.

Шеховцова

[143]

розглянуті

питання

щодо

точності

вимірювальних робіт у будівництві, наведено методи обґрунтування
вимірювальної точності спостережень при експлуатації будівель,.
Експлуатаційні вимоги до діагностування технічного стану об’єктів
геодезичними методами проаналізовано у дослідженнях Б.Н. Жукова [80, 81].
Встановлені закономірності планування строків проведення контролю
осідань для різних видів ґрунтів.
У працях В.Г. Тишина [129, 130] розглянуті питання впливу якості
проектування, будівництва та експлуатації будівель на ризик аварій протягом
життєвого циклу будівельних об'єктів. Систематизовано причини аварій та
фактори ризику. Узагальнюючим критерієм ризику визначено витрати на
будівництво, безпеку експлуатації та ліквідацію збитків при аваріях.
У джерелах [89] І.Г. Іваник та [19, 104] В.С. Балицький призначають
періодичність планових обстежень з умови можливості підтримання
робочого стану об’єкта до наступного обстеження. Методика визначення
періодичності обслуговування конструкцій на основі даних про їх надійність
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(інтенсивність

відмов),

що

полягає

у

визначенні

періодичності

обслуговування та ремонту, при якій вірогідність безвідмовної роботи не
менше заданої величини запропонована. Е.Г. Петровим у праці [108]
Моделі випадкового процесу зміни параметрів стану досліджуваного
технічного об'єкту, що дозволяє побудувати конус прогнозу, утворений
двома найгіршими нижньою і верхньою реалізаціями, усередині якого на
інтервалі прогнозу буде гарантовано знаходитися істинна реалізація
випадкового процесу зміни досліджуваної системи запропонували автори
С. Карлин та В. Стадден [92]. Модель дає можливість визначити деяку
область, в межах якої гарантовано знаходитимуться параметри стану системи
у будь-який заданий момент часу.
О.В. Абрамов [1‒4], Е.Д. Хенли та Х. Кумамото [135] у свій час для
прогнозування техногенних ризиків у задачах забезпечення надійності
технічних систем застосували функціонально-параметричний підхід. Ризик
зв'язують з настанням випадкової (ризикової) події з можливого сімейства
подій, що описують дану ризикову ситуацію.
Методи регресійного аналізу та прийняття рішень, оптимізації та
моделювання в умовах невизначеності даних, що представлені у працях В.А.
Перепелиці [109], Е.Г. Петрова [108], А.А. Самарського [118] є основними
при конструюванні моделей.
Застосування

математичної

теорії

планування

експерименту,

комплексної, багатофакторної оцінки для знаходження оптимального
рішення, що базуються на принципах прогнозування та оцінці параметрів
технологій представлено у дослідженнях Б.В. Смирнова [126], С.Д. Бешелева
[20], О.Н. Дьячкової [78].
Методи аналізу експертних оцінок, прогнозування в умовах ризику і
комбінованих

економіко-математичних

і

економетричних

методів

прогнозування, розробка процедур опитувань і обробки результатів,
положення теорії вимірювань представлені у працях Б.Г. Литвак [96], В.В.
Подиновського [110].
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Методику геодезичного моніторингу деформацій забудови прилеглої
до території будівництва підземних споруд наведено у дослідженнях Bryn
M.J. [148]. Концепція моніторингу інженерних споруд з використанням
інструментальних методів розглянуто у праці Bryś H. [149]. У дослідженнях
Chen W.H. [150] виконано теоретичний аналіз та експериментальні
дослідження надійності висотної телевізійної вежі Гуанчжоу. Автором Groten
E. [151] наведено висновки та результати контролю положення об’єктів з
використанням стаціонарних GPS-приймачів за територією прилеглої до
забудови. У дослідженнях Glisic B. [152] проаналізовано досвід застосування
волоконно-оптичних методів контролю експлуатаційної придатності об’єктів.
У

публікації

Glisic

B.

[153]

наведено

методику

та

результати

інструментального моніторингу будівельних колон у процесі будівництва.
Таким чином, проведений аналіз досліджень багатьох вчених показав
існування великого обсягу наукових результатів в даній галузі будівництва,
але при цьому виявив і окремі проблеми, що вимагають подальших
досліджень.

Теоретичні

та

прикладні

дослідження

з

інструментального моніторингу будівель старої забудови

технології

з урахуванням

взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних робіт з ремонтними роботами
та спостережень під час експлуатації об’єктів характеризуються своєю
незавершеністю. Оптимізація організаційно-технологічних рішень у цьому
напрямку виконана недостатньо.
В

нормативній

та

технічній

літературі

відсутні

данні

щодо

організаційно-технологічних показників визначення параметрів будівель
старої забудови. Існуючі показники та характеристики витрат праці, часу та
кваліфікаційного складу виконавців для вишукувань в будівництві не
відповідають потребам їх експлуатації. Вони не можуть бути використані для
техніко-економічного
придатності

аналізу

процесу

забезпечення

експлуатаційної

протягом життєвого циклу, бо не враховують особливостей

взаємовпливу вимірювальних та експлуатаційних робіт.
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Для вирішення поставлених завдань розроблена методика дослідження,
що включає: теоретичні і експериментальні дослідження, практичну
перевірку

отриманих

результатів

(рис.1.6).

Теоретичні

дослідження

передбачають формулювання робочої гіпотези, розробку методології,
принципів, схем методик і основних методів дослідження.

Рис. 1.6. Структурно-логічна схема досліджень

У якості робочої гіпотези прийняте припущення про можливість
подовження терміну експлуатації будівель старої забудови та скорочення
строків ремонтних робіт за рахунок реалізації ефективних організаційно-
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технологічних рішень, розроблених на підставі своєчасної, достовірної
інформації,

отриманої

інструментальними

методами,

необхідної

та

достатньої для забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої
забудови. Отримання об’єктивних даних забезпечить своєчасне виявлення,
прогнозування та своєчасного усунення загрози виникнення пошкоджень.
Експериментальні дослідження базуються на методах математичного,
економіко-математичного, організаційно-технологічного і технологічного
моделювання, що передбачає вивчення залежності між параметрами на вході
і виході розробленої моделі. В якості параметрів входу розглядаються
організаційно-технологічні і техніко-економічні показники експлуатації
будівель старої забудови без застосування ефективних методів вимірювань
та

моніторингу технічного стану, в якості виходу – організаційно-

технологічні і техніко-економічні показники експлуатації будівель старої
забудови з застосуванням ефективних методів вимірювань та моніторингу
технічного стану за умови прийняття економічно обґрунтованого рішення
про технічний стан будівлі та можливість продовження терміну її життя.
Практична перевірка отриманих результатів виконується на підставі
впровадження розробленої системи методів, технологічних і конструктивних
рішень для прийняття економічно обґрунтованого рішення про технічний
стан будівлі та можливість продовження терміну її життя.
Реалізація

поставлених

завдань

дослідження

виконується

з

використанням методів, які, по поставлених завданням, можна представити у
вигляді сукупності, наведеної в табл. 1.5.
Вибір та обґрунтування ефективного методу моніторингу технічного
стану будівлі з точки зору тривалості життєвого циклу передбачає: аналіз
виявлення будівельних конструкцій, дефекти яких впливають на скорочення
терміну життя; аналіз дефектів та причин їх виникнення; аналіз можливих
методів моніторингу технічного стану та їх ефективності; виявлення системи
домінуючих факторів з оцінкою рівня їх впливу.
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Таблиця 1.5
Завдання та методи дослідження
Задачі дослідження
1. Аналіз стану і проблеми
інструментального
обстеження та моніторингу
будівель старої забудови
2.
Загальна
методика
досліджень організаційнотехнологічних показників
інструментальних
вимірювань
3. Дослідження
організаційнотехнологічних
показників
інструментальних
вимірювань
4. Розробка методики та
практична
реалізація
системи
організаційнотехнологічного
проектування
інструментального
моніторингу
будівель
старої забудови

Методи дослідження
Аналіз і узагальнення - для обґрунтування актуальності
проблемного питання, постановки мети і завдань
дослідження.
Аналіз, узагальнення і систематизація - для формування
початкової сукупності факторів;
Експертна оцінка, факторний аналіз - для оцінки,
Ранжування факторів і оцінки значущості їх впливу на
вибір методів моніторингу технічного стану будівель;
Статистичні дослідження і класифікація - для
встановлення основних характеристик і категорій
технічного стану конструкцій; аналіз і узагальнення - для
встановлення взаємозв'язку між параметрами і технічним
станом будівель і конструкцій і можливими методами
моніторингу їх технічного стану;
Аналіз і узагальнення - для встановлення взаємозв'язку
між параметрами і технічним станом будівель і
конструкцій і можливими методами моніторингу їх
технічного стану;
Систематизація і синтез - для обґрунтування
методоутворюючих ознак і формування системи методів
моніторингу технічного стану будівель;
Моделювання і техніко-економічна оцінка - для
формування системи раціональних рішень виконання
моніторингу технічного стану будівель;
Організаційно-технологічне моделювання
- для
обґрунтування раціональних
методів моніторингу
технічного стану будівель;
Економіко-математичне моделювання - для технікоекономічного обґрунтування раціональних методів
моніторингу технічного стану будівель;
Аналітична формалізація - для аналітичного опису і
прогнозування технологічних параметрів моніторингу;
Узагальнення, формалізація - для розробки процедур
технологічного проектування;
Конструювання - для розробки раціональних методів
моніторингу
технічного
стану
будівель;
впроваджувальний експеримент - для визначення міри
обґрунтованості
наукових
положень,
виводів
і
рекомендацій дисертації шляхом розробки методів
організації
моніторингу,
а
також
практичного
використання їх у будівельних і проектних організаціях,
що займаються дослідженням технічного стану будівель.

Загальну схему методики дослідження можна представити у вигляді
моделі, що включає три етапи (рис. 1.7).
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Перший етап – визначення будівельних конструкцій, дефекти яких
впливають на термін життя будівлі, та оцінка їх впливу на термін життя;
аналіз характерних пошкоджень будівельних конструкцій та причин, що
викликають ці дефекти та пошкодження; аналіз методів моніторингу
технічного стану.
Другий етап – встановлення значущості факторів впливу на вибір
ефективного методу моніторингу методом експертного опитування.
Третій етап – аналіз факторів, що впливають на вибір економічно
ефективного методу моніторингу та розробка методики цього вибору в
умовах невизначеності.
ПЕРШИЙ ЕТАП
визначення будівельних конструкцій, дефекти яких впливають на термін
життя будівлі, та оцінка їх впливу на термін життя; аналіз характерних
пошкоджень будівельних конструкцій та причин, що викликають ці дефекти
та пошкодження; аналіз методів моніторингу технічного стану
ДРУГИЙ ЕТАП
встановлення значущості факторів впливу на вибір ефективного методу
моніторингу методом експертного опитування
ТРЕТІЙ ЕТАП
аналіз факторів, що впливають на вибір економічно ефективного методу
моніторингу та розробка методики цього вибору в умовах невизначеності
Рис.1.7. Схема методики дослідження
Для дослідження методів подовження тривалості життєвого циклу
будинків старої забудови за рахунок вибору раціональних та економічно
обґрунтованих методів моніторингу та обстежень їх технічного стану
необхідно перш за все:
- визначитись з переліком будівельних конструкцій, дефекти яких
впливають на термін життя будівлі;
- провести аналіз причин пошкодження будівельних конструкцій;
- провести аналіз характерних пошкоджень будівельних конструкцій;
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- провести аналіз методів моніторингу технічного стану та їх
економічної ефективності.

Висновки до розділу 1
1. Забезпечення довготривалої експлуатації будівель старої забудови є
актуальною техніко-економічною проблемою, що потребує об’єктивної
інформації,

отриманої

інструментальними

методами

про

технічні,

технологічні та організаційні параметри для забезпечення їх експлуатаційної
придатності шляхом прийняття ефективних рішень з подовження строків їх
експлуатації.
2. Метою забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки
будівель старої забудови є досягнення максимально можливої тривалості
життєвого циклу, що залежить від їх надійності, яка великою мірою
визначається якістю виконання вимірювальних робіт при ремонтновідновлювальних та спостережних роботах на етапі експлуатації, своєчасним
виявленням

та

виправленням

пошкоджень,

прогнозуванням

розвитку

процесів пошкодження.
3. Проведено аналіз впливу вимірювальних робіт на експлуатаційну
придатність

будівель

інструментальних

старої

забудови.

вимірювань

залежить

Від

якості

ефективність

інформації
рішень

з

щодо

підвищення експлуатаційних характеристик будівель, тому трудомісткість
вимірювань впливає на тривалість експлуатації будівель.
4. Проаналізовано методи та технічні засоби інструментальних
вимірювань на етапі експлуатації, в тому числі, при виконанні ремонтних
робіт. Важливість включення вимірювальних робіт до сфери законодавчо
регульованої

метрологічної

системи

випливає

з

високого

рівня

відповідальності будівель, в тому числі, старої забудови, що визначається
можливими катастрофічними матеріальними, соціальними та культурноісторичними наслідками їх руйнування.
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ
2.1 Загальна методика досліджень

Системний підхід до питання експлуатаційної придатності будівель
передбачає врахування всіх факторів, що впливають на організацію процесу,
і акцентує увагу на взаємозв'язках між її елементами. В системному аналізі
поняття «система» передбачає скінченну множину функціональних елементів
й відношень між ними, відокремлена від середовища відповідно до певної
мети

в

межах

визначеного

часового

інтервалу.

При

дослідженні

організаційно-технологічних рішень інструментальних вимірювань для
забезпечення експлуатаційної придатності будівель старої забудови має бути
проаналізовано та досліджено взаємозв’язок і взаємовплив між елементами
інформаційних, технічних та технологічних систем.
Технологічні системи поділяють: за рівнем ієрархії (технологічний
процес, виробничий підрозділ, підприємство, галузь промисловості);

за

рівнем автоматизації (механізовані системи, автоматизовані та автоматичні);
за характеристикою технологічних процесів виробництва (паралельні
системи технологій, послідовні та комбіновані). Головними властивостями
технологічних систем є: рівень знарядь праці, предметів праці, якості
технологій,

стабільність

функціонування,

висока

інтенсивність

та

продуктивність. Закономірність розвитку технологічних систем визначається
динамікою розвитку її складових. Рівень технології системи залежить від
того, наскільки суттєво використані резерви розвитку складових технологій.
Максимальне зростання рівня технологічної системи досягається за умов
тотожності технологічної віддачі елементарних технологічних процесів:

,
де В1 , В2 , ВN – технологічна озброєність системи;

(2.1)
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Y1,, Y2, YN – відповідно рівні технологій складових систем
Для вирішення поставлених задач системотехніка використовує ряд
методів: аналіз, планування, управління, тощо, проте основним методом є
моделювання. При експлуатації важливо оцінити характер і небезпеку
пошкоджень, тому побудова моделей та систематизація чинників впливу на
технічний стан сприятиме підвищенню ефективності стеми вимірювань.
Відомо, що фізичне зношення будівлі прискорюється за рахунок
впливу дефектів та пошкоджень, що були допущені на всіх етапах житєвого
циклу, що є наслідком непередбачуваних обставин, похибок в проектній або
експлуатаційній

документації,

недостатньої

кваліфікації

виконавців.

Найбільш небезпечні дефекти несучих конструкцій, оскільки їх прояв
призводить до деформацій всієї будівлі.
Розглянемо функціонування даної системи, де h - кількість експертів.
В

залежності

від

ситуації

система

характеризується

властивостями

Ii  1,2,...,n (категорія технічного стану) та Vi   i1, i 2 ,..., in  (фізичне
старіння). Маючи

в

якості

вихідних даних вектори І і

і V і по всіх

ситуаціях та hі (кількість експертів), можна для кожної з них визначити
вектор вагових коефіцієнтів Λ і ={λ і 1 , λ і 2 ,…, λ іn }, який представляє собою
n-мірний вектор, де компоненти його пов’язані відношеннями
0  λ іq  1, q =1, n ;
n

λ іq = 1 .



q 1

Складові λ іq

вектора Δ і

(2.2)

мають зміст вагових коефіцієнтів, що

визначають відносну перевагу q - ї властивості над іншими. Знаходяться
вони як
n

 vіl
l 1

λ іq = n n

  vіl

q 1l q

,

q = 1, n , і = 1, m .

(2.3)
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В результаті розрахунків значень вагових коефіцієнтів по кожній
типовій ситуації знаходиться матриця виду
λ 11
Λ=

λ 12

…

λ1 n

λ 21 λ 22 … λ 2 n
… … … …
λ m1 λ m 2 … λ mn

,

(2.4)

де λ kj вага j-ї властивості в k–ї типовій ситуації функціонування системи.
Для

того,

щоб

сформувати

структуру

властивостей

системи,

враховуючи різні типові ситуації її функціонування, необхідно отримати
узагальнені ваги λ


j

(j= 1, n ) кожної властивості, що найбільш повно

враховують інформацію, закладену у матрицю Λ.
На основі матриці Λ визначається рівень кожної властивості

H j= -

1 m

m і
1

λ іj ln λ іj , (і= 1, m , j= 1, n ).

(2.5)

Оскільки 0  H j 1 (j= 1, n ), то логічно знайти рівень змінюваності j – ої
властивості в межах задачі, що розглядається
d j = 1- H j (j= 1, n ).

(2.6)

Тоді узагальнені ваги властивостей можна обчислити за формулою
dj
 j= n

, j=1, n ,

(2.7)

d j
j 1

яка справедлива при умові, що всі ситуації вважаються однаково значущими,
тобто немає експертних оцінок їх пріоритету. Якщо відомі ці оцінки, то
доцільно знайти комплексну вагомість
λ

 j j
=
n
j

  j j
j 1

,

j=1, n .

(2.8)
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Тут

вектор

 ={  1 ,  2 ,…,  n }

можна

визначити

за

матрицею

експертних оцінок кожної ситуації. Якщо провести групову експертизу, в
якій кожний із s членів експертної комісії призначає свої значення
коефіцієнтів, що задовольняють умовам
n

  kj =1,  kj 0,

j=1, n ,

k=1, s ,

(2.9)

j 1

то в результаті буде отримана матриця експертних оцінок





A=

де  kj

11
21



22

…

…





m1

…

 12

m2

…

 1n


2n

,

(2.10)

… …
…  mn

‒ експертна оцінка відносної значимості j-ї ситуації,

пропонована k-м експертом.
Для визначення оптимально-компромісних вагових коефіцієнтів   ,
що виражають «колективну думку», задається схема компромісу F (A,   ) і
вирішується екстремальна задача
F (A,   ) = min F (A,  ) ,

(2.11)

  D,

де вектор D має наступний вигляд
 n
 

D =    j  1,  j  1, j  1, n  .
 j 1




(2.12)

Дана схема компромісу F (A,  ) являється деякою мірою зближення
між довільним вектором



D

та елементами матриці А. У якості міри

зближення F (A,  ) може слугувати функція
s

n

2
F (A,  ) =   ( kj   j ) .
k 1 j 1

(2.13)
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Тоді оптимальним вирішенням задачі буде вектор середніх значень по
елементам стовбчиків матриці А
 j =

1 s
 ,
s k1 kj

j = 1, n .

(2.14)

Для урахування кваліфікації експертів доцільно ввести коефіцієнти їх
компетентності
hk >0,

k=1, s ,

s

 hk =1.

(2.15)

k 1

Значення  j  розраховуються за формулою
s
 j  =   kj hk .
k 1

(2.16)

Отриманий вектор Λ  ={λ  , λ  ,…, λ  }, використовується в якості
1

2

n

вихідної інформації для формування структури властивостей системи,
оскільки вага λ  j вказує положення j-ї властивості в загальній структурі
властивостей.
Встановлено, що використовуючи даний підхід, можливо розробити
реальну модель структури властивостей експертної системи діагностики, які
потім діляться на властивості більш низького рівня, а ті, в свою чергу,
характеризуються конкретними одиничними показниками. Це дозволяє вести
процес спостереження та своєчасно приймати необхідні рішення щодо
безпечної

та

надійної

експлуатації

будівлі,

ураховуючи

результати

обстеження.

2.2. Методи визначення технічного стану в умовах невизначеності
Категорії

технічного

стану

будівлі

за

діючими

нормами

встановлюється декларативним методом. Наукове обґрунтування категорії
технічного стану дозволить розпізнати стан будівлі в залежності від градієнта
чинників впливу, проводити ремонт без припинення експлуатації і вчасно
визначати ступінь, витрати і глибину інженерного втручання. При цьому,
мінімізується ризик при експлуатації об'єкту за рахунок своєчасного
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планування робіт з відновлення його експлуатаційної придатності. Для
вирішення цієї проблеми доцільно використати експертні системи та методи
аналізу на основі апарату нечіткої логіки. Такий підхід є актуальним для
будівель старої забудови, оскільки спрощує процес прийняття рішень з
подовження їх життєвого циклу в умовах невизначеності технологічних,
технічних, конструктивних, техногенних та природніх чинників,

що

впливають на період експлуатації.
З початку експлуатації елементи будівлі поступово знижують свої
якості. Ці зміни є наслідком дії фізико-механічних і хімічних чинників, таких
як: неоднорідність матеріалів; напруження, що викликає мікротріщини;
режими

зволоження,

висушування,

заморожування

і

відтавання;

температурний градієнт, що призводить до неоднорідних деформацій і
руйнування; хімічна дія кислот і солей; корозія металу; загнивання деревини
тощо. Інтенсивність процесів є наслідком екологічного стану довкілля і
залежить від якості будівництва та технічної експлуатації.
У зв'язку із значною кількістю конструкцій і матеріалів різної міцності
та довговічності, нереально спрогнозувати термін служби будівлі, як
поєднання

термінів

служби

кожного

елементу

окремо.

Теоретично

передбачається, що фізичний знос будівлі з часом збільшується. Фактично
параметри фізичного зносу менш інтенсивні за рахунок процедури підтримки
експлуатаційної придатності елементів будівлі і періодично знижуються, в
кінці міжремонтного періоду.
Життєвий цикл будівель можливо підвищити при виконанні вимог до
їх експлуатації. Оцінка міри зносу конструктивних елементів вимагає
інженерних методів діагностики. Вихідні дані для оцінки технічного стану
будівлі отримують методом натурних обстежень. Категорія технічного стану
визначається у відповідності з табл. 2.1 [89].
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Таблиця 2.1
Оцінка технічного стану за результатами візуального
і інструментального обстеження
Фізичне
Оцінка
зношення, % технічного стану
0 – 20

Добрий

21 - 40

Задовільний

41 - 60

Незадовільний

61 – 80

Поганий

Загальна характеристика
технічного стану
Пошкоджень та деформацій
немає. Є окремі дефекти, які
можливо видалити ремонтом.
Конструктивні елементи
придатні до експлуатації, але
потребують ремонту
Експлуатація можлива, але при
відновленні конструкцій
Стан конструктивних елементів
аварійний.
Потрібна
повна
заміна конструкцій.

Приблизна вартість
робіт, % від вартості
конструкцій
До 10
15 - 30
40 - 80
90 - 120

Забезпечення довговічності будівель вимагає розробки наукових
методів і засобів діагностування їх технічного стану. Реалізація цього
підходу можлива при використанні інтелектуальних систем, що дозволяють
в режимі реального часу здійснювати аналіз поточного стану об'єкту,
прогнозувати розвиток дефектів, пропонувати рекомендації з вибору
профілактичних заходів, проводити оперативне коригування існуючих
планів відновлювальних робіт, приймати рішення в умовах невизначеності
[95]. У завданнях діагностики ухвалення рішень може бути забезпечене при
допомозі діагностичних моделей різних типів, в яких використовуються
наближені міркування, що базуються на нечіткій логіці. Розглянемо моделі
діагностування відмов будівельних конструкцій і споруд і вибір стратегії їх
відновлення на етапи експлуатації будівлі в умовах невизначеності (рис. 2.1)
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Рис. 2.1. Схема функціонування діагностичної моделі

Побудова

діагностичних

моделей

об'єкту

визначається

його

конструктивними і функціональними особливостями, характером прояву
порушень нормального функціонування, появою різного типу відмов. В
якості можливих підходів до

діагностики відмов об'єкту можливо

використати побудову наступних діагностичних моделей.
Для діагностичної моделі у вигляді таблиць несправностей підготовка
даних виконується у вигляді таблиці, де рядки містять інформацію про
можливі дефекти, а в стовпцях розміщена інформація про діагностичні
ознаки, що відповідають відмовам об'єкту.
Другий тип моделі - чіткі діагностичні моделі, що описують характер
прояву окремих діагностичних ознак при тому або іншому порушенні
нормальної експлуатації, відмові.
При побудові нечітких лінгвістичних діагностичних моделей набір
нечітких правил може бути представлений в наступному вигляді - кожне
нечітке діагностичне правило формує причинно-наслідковий зв'язок між
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ознакою і діагнозом. Потім ці правила об'єднуються в групи і заносяться у
базу даних експертної системи. В результаті опитування групи експертів для
діагностування

потенційно

небезпечного

дефекту

можна

скласти

діагностичні правила для досліджуваного об'єкту.
Ці діагностичні моделі можуть бути використані для формування бази
знань і діагностування будівельних конструкцій. При різних впливах на
конструкції під час експлуатації робиться ідентифікація дефектів і
оцінюється прогноз їх розвитку На основі цих даних може бути вирішена
задача вибору стратегії відновлення, яка враховуватиме інформацію про
дефекти різноманітної природи, у тому числі і таких, опис яких не може бути
строго формалізований, а також неточність ідентифікації дефектів і імовірну
природу появи відмов будівель.
Для вирішення завдань визначення достовірної картини технічного
стану конструктивних елементів і будівлі в цілому пропонується використати
теоретичний апарат технічної діагностики, заснований на імовірнісних
методах розпізнавання [121, 122].
Імовірнісні методи розпізнавання передбачають, що існує система, яка
знаходиться в одному з випадкових станів, а

також, що сформульована

сукупність ознак, кожна з яких з певною вірогідністю характеризує стан
будівлі (доцільно орієнтуватися на п'ять станів, які наведені в нормах, тобто
вважати, що стани сформульовані). При цьому за результатами аналізу
діагностичної цінності і діагностичної ваги, ознаки, які в технічній
діагностиці визначаються методами теорії інформації, вносяться в систему
характеристик станів будівлі. В результаті вимагається побудувати правило,
за допомогою якого пред'явлена сукупність ознак була б віднесена до одного
з можливих станів (діагнозів). При цьому важливо оцінити достовірність
прийнятого рішення, а також міру ризику помилкового рішення.
Важливе місце в рішенні завдань розпізнавання станів систем
відводиться статистичним методам. Головна

їх перевага полягає

в

можливості одночасного обліку ознак різної фізичної природи, оскільки вони
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характеризуються безрозмірними величинами - вірогідністю їх прояву при
різних станах системи. Одним з основних статистичних методів є метод,
заснований на простій формулі Байеса. Суть методу полягає в тому, що,
вірогідність стану визначається відношенням кількості будівель, що
обстежені раніше і у яких було виявлено пошкодження, до загальної
кількості обстежених будівель.
Для визначення вірогідності станів за методом Байеса складається
діагностична матриця, яка формується у вигляді таблиці вірогідності ознак і
їх розрядів при різних діагнозах. Таким чином, таблиця будується на основі
попереднього статистичного матеріалу, тобто в неї включена апріорна
вірогідність станів і ознак. Після проведення серії розрахунків за
вищезгаданими залежностями виходить ряд апостеріорної вірогідності
кожного стану, що діагностується, або сукупностей ознак і їх розрядів.
Нечіткі діагностичні моделі можуть бути застосовані для визначення
причин появи пошкоджень будівель старої забудови. Наприклад, вони
розглядаються в [106] при визначенні причини появи тріщин цегляного
мурування на етапі обстеження.

Причини пошкоджень конструкцій

класифікуються за типами перевантажень, будівельними дефектами при
порушенні технологій будівництва, пошкодження в процесі експлуатації,
тощо.

Вихідною

інформацією

для

визначення

причини

виникнення

пошкоджень, є значення параметрів стану об'єкта. Ієрархічний зв'язок між
параметрами стану та причиною виникнення пошкоджень задають у вигляді
нечітких баз знань. Встановлюють загальну кількість нечітких правил.
Навчання нечіткої моделі здійснюють за генетичним алгоритмом.
Методи кластерізації можливо застосовувати для оцінки технічного
стану будинків шляхом їх класифікації за групами технічного стану [70].
При прямій класифікації групи виділяють шляхом віднесення будівель до
відповідного класу. При непрямій класифікації класи виділяються за
ознакам, або їх сполученням, які визначають особливості цього класу. В
нашому випадку, кластеризація це автоматична класифікація будівель за
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класами технічного стану. Застосування цього методу обґрунтовано
припущенням про імовірнісну інтерпретацію інформації, що аналізується, та
одержанням з їх допомогою закономірностей, що мають стохастичний
(випадковий)

характер. Практичне застосування показало ефективність

використання методів кластеризації. Вони забезпечують обґрунтовані
результати класифікації ознак технічних станів будівель старої забудови.
Застосування нечітких баз знань дозволяє побудувати адекватні
математичні

моделі

на

основі

досвіду

експертів-діагностів

та

експериментальних даних. Одним із обмежень застосування інформаційних
технологій для створення діагностичних моделей в будівництві є високі
вимоги до обсягу статистичних даних. Застосування нечітких експертних баз
знань дозволяє значно скоротити обсяг навчальної вибірки, яка формується
за достовірними результатами діагностики реальних об'єктів.

2.3. Застосування інтелектуальних систем при обстеженні будівель
в умовах невизначеності

Перспективним напрямком збільшення життєвого циклу будівель в
умовах невизначеності є розвиток методології отримання об’єктивної
інформації щодо їх технічного стану з використанням інтелектуальних
систем. Для підвищення ефективності функціонування будівель за рахунок
зменшення кількості відмов, запропоновано моделі діагностування відмов
та вибір стратегії їх відновлення [22]. В нашому випадку відмовою
конструкції, або будівлі в цілому вважаємо виникнення пошкоджень, що
погіршують категорію їх технічного стану.
Якщо є

множина діагностичних ознак

_

X

та множина потенційно

можливих станів об’єкту, що діагностується D* , то для вирішення задачі
технічної діагностики (побудови діагностичної моделі
встановити

залежність,

діагностичних ознак

_

X

що

визначає

правило

в множині можливих станів D* .

(p)

R ) необхідно
відображення
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_

p
R: X 

D*

(2.17)

_

(2.18)

X  ( X 1 , X 2 ,..., X n ,... X N )
D *  { D1* , D 2* ,... D l* ,... D L* }

(2.19)

Основою технічної діагностики є бібліотека діагностичних моделей у
відповідності з (1). При експлуатації об’єкту ведеться контроль за його
станом і у відповідності з діагностичними бібліотеками ідентифікується
дефект та прогнозується його розвиток і вибирається оптимальна стратегія
відновлення з корекцією планової стратегії. Діагностичні моделі об'єкту
визначаються його конструктивними і функціональними особливостями,
характером

прояву

порушень

нормального

функціонування,

появою

розрізного типу відмов. Діагностичні моделі можуть бути у вигляді таблиці
несправностей, чітких або

нечітких лінгвістичних моделей, у вигляді

нечітких нейронних мереж.
В

п.

2.2

запропоновано

для

визначення

технічного

стану

конструктивних елементів і будівлі в цілому використати теоретичний апарат
технічної діагностики, заснований на імовірнісних методах розпізнавання, до
яких відносяться імовірнісний метод технічної діагностики та експертностатистичний метод оцінювання параметрів впливу.
Імовірнісний метод технічної діагностики при визначення технічного
стану будівлі доцільно застосовувати в умовах обмеженої інформації [22],
коли вимагається керуватися певними прийомами

і правилами для

ухвалення обґрунтованого рішення.
Стан будівлі описується множиною

її визначальних параметрів

(ознак). Безліч визначальних параметрів може бути різною.

Діагностика

стану системи - віднесення стану системи до одного з можливих класів
(діагнозів).

Число

діагнозів

(класів,

типових

станів)

залежить

від

особливостей завдання і цілей дослідження.
Алгоритм діагностики це сукупність послідовних дій в процесі
діагностики, що є алгоритмом діагностики. Істотною частиною процесу
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діагностики є вибір параметрів, що описують стан системи. Вони мають бути
досить інформативні, щоб при вибраному числі діагнозів процес розділення
(розпізнавання діагнозів) міг бути здійснений.
У завданнях діагностики стан системи часто описується за допомогою
комплексу ознак
K  ( k1 , k 2 ,...k j ,...k n ) ,

(2.20)

де k j - ознака, що має m j розрядів (значень параметра діагностики).
Наприклад, ознака k j , що характеризує величину міцності бетону (знижена,
нормальна, підвищена) є трирозрядною ознакою ( m j = 3). В задачах технічної
діагностики можливі стани системи (діагнози Di ) вважаються відомими:
нормальний,

задовільний,

непридатний

для

нормальної

експлуатації,

аварійний [103].
Існують два основні підходи до завдання розпізнавання станів:
імовірнісний та детерміністський.
Постановка завдання при імовірнісних методах розпізнавання така. Є
система, яка знаходиться в одному з n випадкових станів Di . Відома
сукупність ознак (параметрів), кожен з яких з певною вірогідністю
характеризує стан системи. Вимагається побудувати вирішальне правило, за
допомогою якого пред'явлена (що діагностується) сукупність ознак була б
віднесена до одного з можливих станів (діагнозів). Бажано також оцінити
достовірність прийнятого рішення і міру ризику помилкового рішення.
При детерміністських методах розпізнавання зручно формулювати
завдання на геометричній мові. Якщо система характеризується
вектором X , то будь-який стан системи є точкою в

-мірним

 -мірному просторі

параметрів передбачає, що діагноз S i відповідає деякій області даного
простору ознак. Вимагається знайти вирішальне правило, відповідно до якого
пред'явлений вектор X * (об'єкт, що діагностується) буде віднесений до
певної області діагнозу. Таким чином завдання зводиться до розділення
простору ознак на області діагнозів.
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При детерміністському підході області діагнозів зазвичай вважаються
такими, що не "перетинаються", тобто вірогідність одного діагнозу (у
область якого потрапляє точка) дорівнює одиниці, вірогідність інших
дорівнює нулю. Так само передбачається, що і кожна ознака або
зустрічається при цьому діагнозі, або відсутня.
Імовірнісний і детерміністський підходи не мають принципових
відмінностей. Загальнішими є імовірнісні методи, але вони вимагають значно
більшого

об'єму

попередньої

інформації.

У

випадках,

коли

об'єм

статистичних даних дозволяє застосувати метод Байеса, його доцільно
використати як один з найбільш надійних і ефективних методів.
Метод засновано на простій формулі Байеса [29, 121]. Якщо є діагноз
S i і проста ознака k j , що зустрічається при цьому діагнозі, то вірогідність
P ( S i / k j ) діагнозу S i після того коли стало відомо наявність у об’єкта ознаки
k j (апостеріорна імовірність діагнозу) можна визначити як

P( S i / k j )  P( S i )

P(k j / Si )
P(k j )

,

(2.21)

де P ( S i ) - імовірність діагнозу S i , що визначається по статистичним
даним (апріорна вірогідність діагнозу); P ( k j / S i ) - імовірність появи ознаки
k j у об’єктів з станом S i ;

P (k j ) -

імовірність появи ознаки

k j у всіх

об’єктах незалежно від стану об’єкта.
Якщо обстежено N будівель і у N i будівель був зафіксований стан S i ,
то імовірність

P(S i ) 

Ni

N

, якщо серед N i будівель, що мають діагноз S i , у N ij

з’явилась ознака k j , то P(k j / Si ) 

N ij

Ni , якщо х загального числа N будівель

ознака k j зафіксована у N i будівель, то

P (k j ) 

Ni

N

.

Узагальнена формула Байеса відноситься до випадку, коли обстеження
проводиться за комплексом ознак K , що включає ознаки k1 , k 2 ,..., k . Кожна з
ознак k j має m j розрядів ( k j1 , k j 2 ,..., k j ). В результаті обстеження стає відомою
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реалізація ознаки

k *j  r js

і усього комплексу ознак K * . Індекс

*

, означає

конкретне значення (реалізацію) ознаки. Формула Байеса для комплексу
ознак має вигляд
P(Si / K * )  P(Si )

P(K * / Si )
(i  1,2,..., n) ,
P(K * )

(2.22)

де P ( S i / K * ) - імовірність діагнозу S i після того, як сталі відомі
результати обстеження по комплексу ознак K , P ( S i ) - передня імовірність
діагнозу S i (за попередньою статистикою).
Передбачається, що система знаходиться тільки в одному з вказаних
n

станів і тому

 P (S

s

)  1.

s 1

У більшості практичних завдань, особливо при великому числі ознак,
можна приймати умову незалежності ознак навіть за наявності істотних
кореляційних зв'язків між ними і узагальнена формула Байеса може бути
P(S i ) P( K * / S i )

n
*

P (S i / K )  
s 1

n

 P(S ) P( K

*

s

,

(2.23)

/ Ss )

i 1

n

причому

 P( S

s

/ K * )  1 , так як один із діагнозів обов’язково реалізується.

i 1

Слід звернути увагу на те, що знаменник формули Байеса для усіх
діагнозів однаковий. Це дозволяє спочатку визначити імовірність спільної
появи i -го діагнозу і даної

реалізації комплексу ознак і апостеріорну

імовірність діагнозу
*

P(Si / K ) 

P(Si / K * )
n

 P(S

.

(2.24)

*

s

/K )

s 1

Для визначення вірогідності діагнозів за методом Байеса необхідно
скласти діагностичну матрицю, яка формується на основі попереднього
статистичного матеріалу (табл. 2.2). В таку таблицю вносять вірогідність
розрядів ознак при різних діагнозах.
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Таблиця 2.2
Діагностична матриця в методі Байеса
Діагностичні ознаки
Тріщини в цоколі

Ознаки

так
ні
до 0,01
ліній більше 0,01

Викривлення
горизонтальних
цоколя
....

P(kij )

S1

S2

P ( k 11 )
P ( k 12 )
P ( k 21 )
P ( k 22 )

0,15
0,85
...

...
...

P(S i )

0,1

S3

S4

Якщо ознаки дворозрядні (прості ознаки "так-ні"), то в таблиці досить
вказати імовірність появи ознаки P ( k j / S i ) .
mj

Відмітимо, що

 P(k

js

/ S i )  1 , де m j - число розрядів ознаки k j . Сума

s 1

вірогідності усіх можливих реалізацій ознаки дорівнює одиниці.
Вирішальним є правило, відповідно до якого приймається рішення про
діагноз. У методі Байеса об'єкт з комплексом ознак K * відноситься до
діагнозу з найбільшою (апостеріорною) імовірністю K *  Di , якщо
P ( S i | K * )  P (S j | K * )

Символ



( j  1,2,..., n; i  j ) .

(2.25)

означає приналежність множині. Умова вказує, що об'єкт,

який має цю реалізацію комплексу ознак K * ,тобто реалізація K * ,належить
діагнозу (стану) S i . Правило зазвичай уточняється введенням порогового
значення для імовірності діагнозу:
P ( S i | K * )  Pi ,

(2.26)

де Pi - заздалегідь вибраний рівень розпізнавання для діагнозу S i . При
цьому імовірність найближчого конкуруючого діагнозу не вище 1 Pi .
Зазвичай приймається Pi  0,9 . При умові P ( S i | K * )  Pi рішення про діагноз
не приймається (відмова від розпізнавання) і потрібна додаткова інформація.
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Експертно-статистичний метод оцінювання параметрів впливу на
технічний стан об'єкту в умовах невизначеності може бути застосований до
оцінювання стану будівель і інженерних мереж [125].
Для

забезпечення надійності і довговічності будівель

потрібно

здійснювати їх профілактичне обслуговування, капітальні та поточні
ремонти, модернізацію, реконструкцію. Найважливішим показником цих
заходів є їх періодичність, що розглядається як детермінована величина, а
технічний стан оцінюють експертними системами [113].
Якщо результативність функціонування об'єкту описується показником

 , який може бути виражений в термінах економіки, технології або
надійності і залежить від інтервалу часу  вд до чергової відновлювальної дії
та умовою

 невизначеності

 вд , то

  G( ,) ,
~ вд

(2.27)

де  - нечітка змінна.
~ вд

Для вирішення задачі визначення інтервалу  вд , що характеризує
надійність об’єкту, на першому етапі формується ”чіткий” підхід до
описання показників надійності і формуються відповідні аналітичні
залежності, в яких  вд

виступають як аргументи. На другому етапі в

одержаних моделях міняють значення чітких інтервалів на нечіткі 
~

і
вд

виконується відповідні розрахунки показників надійності за правилами
нечіткої логіки [27, 82].
Використання експертної інформації про технічний стан будівель, що
базуються на апараті нечіткої логіки розглядається в [27, 82, 124]. При
такому підході можливо встановити причини появи не тільки поточних, але і
прогнозних дефектів на основі експертної апріорної інформації. В ході
обстеження будівель фіксуються пошкодження будівельних конструкцій, а
також параметри стану конструкцій, які можуть виступати в якості
передумов появи відповідних пошкоджень. Передбачається, що між фактом
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появи конкретного пошкодження будівельної конструкції і передумовами до
нього існує деякий взаємозв'язок. Характер вказаного зв'язку визначають
експерти на основі наявного досвіду і знань, причому свою думку вони
висловлюють в термінах природної мови. На основі отриманих висновків
експертів будується математична модель, яка дозволяє визначати причиннонаслідкові зв'язки між дефектами будівельних конструкцій і чинниками, що
впливають на ці дефекти. Результати такого моделювання можуть бути
застосовні

для

прийняття

рішень

з

управління

технічним

станом

обстежуваних будівель і споруд. Математичну модель, що визначає
взаємозв'язки між передумовами і причинами появи тих чи інших дефектів,
можна представити схемою (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структурна модель
ідентифікації дефектів та
пошкоджень будівельних елементів

 x1 
x 
[X ]   2 
 ... 
 
xn 

- матриця (множина) передумов появи дефектів та

пошкоджень будівельних елементів; n - загальна кількість передумов;
 d1 
d 
[D ]   2 
 ... 
 
d m 

дефектів

- матриця (множина) висновків по причинах виникнення

та пошкоджень будівельних елементів; m - загальна кількість

експертних висновків;
 r11
r
R    21
...

 r j1

r12
...
...
...

... r1i 
... ... 
... ... 

... r ji 

матриця нечітких відносин між елементами

множин X та D .
Відношення множин X та D можна представити як
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D  X * R,

(2.28)

де символом * позначено правило композиції нечіткого висновку [7, 115].
Входи X моделі та її виходи D розглядаються як лінгвістичні змінні,
що оцінюються нечіткими термінологічними множинами (допустимими
значеннями лінгвістичної змінної) з відповідними функціями приналежності.
Система нечіткого висновку за результатами обстеження будівель
може бути представлена у вигляді блок-схеми, що зображена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Структура системи нечіткого висновку по результатам
обстеження будівельного елементу
В цій структурі ”фазифікатор” – це блок перетворення вектору X
чітких значень параметрів стану конструкції у вектор

~

X

значень функцій

приналежності ознак передумов дефектів та пошкоджень будівельного
елементу, при цьому використовуються функції приналежності нечітких
термів, що описують X . ”Нечітка база знань” – це сукупність експертних
процедур імплікації (операцій логіки ”якщо..., то”), які призводять до
отримання нечіткої множини

~

D

вихідних змінних моделі. ”Дефазифікатор” -

перетворює нечітке представлення вихідних параметрів моделі

~

D

в чітке

значення D .
Використовуючи апарат нечіткої логіки, можна побудувати модель
ідентифікації причин виникнення дефектів будівельних конструкцій різного
типу. Одним з основних елементів моделі є база нечітких знань для певних
типів дефектів конструкцій будівель і споруд, при формуванні якої
використовуються знання і досвід фахівців-експертів. Ця модель дозволяє
здійснити прогнозування появи пошкоджень будівель і споруд з тих або
інших можливих причин. Отримувані прогнози дозволяють скоротити
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витрати на обстеження будівельних об'єктів та їх подальшу експлуатацію у
зв’язку із своєчасним попередженням можливих руйнувань.
Окрім того в базу знань може бути включена і інформація про вартість
робіт з реконструкції, прогнозні оцінки розвитку дефектів тощо. Експертні
системи можуть навчатися в процесі роботи, виключати правила, що
включені помилково чи дають неадекватний результат та включати нові
правила від експертів. Врахування вартості робіт, оцінок розвитку дефектів,
навчання експертних систем сприяє оптимізації тривалості життєвого циклу
будівель та дозволяє приймати економічно та технічно обґрунтовані рішення
по їх реконструкції чи ліквідації.

2.4. Оцінка впливу моніторингу технічного стану
на термін експлуатації існуючих будівель
Термін життя будівель залежить від якості проектування, будівництва
та експлуатації. Довготривала експлуатація забезпечується за рахунок
сповільнення фізичного зношення шляхом реалізації заходів

з технічної

експлуатації, які розробляються за результатами технічних обстежень.
Ремонтно-відновлювальні роботи полягають в усуненні пошкоджень
конструкцій і інженерних систем, що виникають під час експлуатації будівлі
[30]. Основне завдання таких робіт полягає в заміні та відновленні окремих
частин

і цілих конструктивних елементів у зв’язку з їх зношенням та

руйнуванням.

Вид,

кількість

та

періодичність

ремонтів

визначають

диференційовано, відповідно до інтенсивності зношення будівлі. Прийняття
ефективних рішень з подовження терміну безпечної експлуатації будівлі,
неможливо без об’єктивної інформації про її технічний стан. Цю інформацію
можна отримати шляхом моніторингу, за результатами якого приймають
рішення

про:

продовження

експлуатації

будівлі;

продовження,

або

проведення більш поглибленого моніторингу; усунення причин впливу на
безпечну експлуатацію будівлі; проведення ремонту; заміни або підсилення
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елементів конструкцій. Обсяг заходів продовження життя будинку враховує
вартість ремонту та самої будівлі. Проаналізуємо вплив моніторингу на
термін її життя будівлі при виникненні загрози пошкоджень конструкцій.
Будівлі

старої забудови

є

складними [5, 24] системами,

експлуатаційні якості яких залежать від складових елементів та зв'язків між
ними. Довговічність будівлі залежить від стану несучих та огороджуючих
конструкцій. В результаті дії факторів зовнішнього середовища, внутрішніх
технологічних і експлуатаційних процесів виникають процеси руйнування.
Дефекти та пошкодження фундаментів та несучих стін
впливають на

найбільше

технічний стан будівлі. Причини, що викликають ці

пошкодження представлені на рис. 2.4. Ступінь впливу цих факторів в
конкретному випадку є різною за інтенсивністю дії та наслідкам.

Рис. 2.4. Причини, що викликають пошкодження несучих конструкцій

Зовнішні та внутрішні фактори включають як

природні так і

техногенні впливи. На рис. 2.5 відображено залежність зношення будинку в
нормальних умовах за рахунок природного зношення конструкцій і при
своєчасному проведенні планових та капітальних ремонтів [41]. Штриховою
лінією зображено залежність зношення будівлі при раптовій аварії та не
прийнятті своєчасних заходів по усуненню причин аварії. Жирною лінією
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зображено залежність зношення будівлі при своєчасному проведенні
моніторингу, усуненні причин пошкоджень та ремонту пошкодження.

А

Б
Рис 2.5. Зношення будинку:
А - залежність від ремонтів та
своєчасного
моніторингу
технічного стану будівлі;
Б - оптимальна довговічність
будівель
На рис. 2.6. представлено схему процесу експлуатації будівлі у вигляді
єдиного технологічного процесу [140]. На схемі відображені етапи
експлуатації будівлі при

виникненні

пошкоджень

з: обстеженнями,

моніторингом, плановими, позаплановими і капітальними ремонтами та
ліквідацією. Жирними лініями виділено процес прийняття рішень при
раптовій появі пошкодження, в тому числі і при техногенній аварії та при
впливі нового будівництва на існуючу будівлю. За результатами моніторингу
приймають рішення про: продовження експлуатації; збільшення обсягів
моніторингу для виявлення причин дефекту; усунення причини дефекту;
розробку та проведення заходів з відновлення експлуатаційної придатності.
В процесі експлуатації будівлі завжди мають місце пошкодження,
дефекти і аварії. Вони можуть бути викликані несприятливою дією
непередбачених чинників та систематичним технічним зносом елементів або
вузлів конструкції у поєднанні з дією власних і експлуатаційних
навантажень. Подовженню тривалості життя будівлі сприяє якісний
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моніторинг її технічного стану,
пошкоджень та дефектів

своєчасне та повне виявлення основних

будівлі, за результатами якого і приймається

рішення про усунення причин їх появи, ремонт чи ліквідацію будинку.
Використовуючи апарат нечіткої логіки отримуємо можливість
подовження життєвого циклу шляхом зменшення частки залишкового
фізичного зношення шляхом побудови моделі ідентифікації причин
виникнення пошкоджень. Одним з основних елементів моделі є база нечітких
знань для певних типів дефектів, при формуванні якої використовуються
знання і досвід експертів. Модель дозволяє здійснити прогнозування появи
пошкоджень за вірогідно передбачуваних

причин. Отримувані прогнози

дозволяють скоротити витрати експлуатаційного етапу.
Для вирішення завдання

подовження терміну експлуатації будівлі

(рис. 2) міжремонтний період [30] визначають як:
tр 

t гр  K  Tн
1 K

,

(2.29)

де t гр - термін експлуатації будівлі до фізичного зношення без ремонту;
Tн - нормативний термін експлуатації будинку до граничного зношення під

час ремонтів; K - частка залишкового фізичного зношення під час ремонтів.
З формули (2.29) можна визначити термін експлуатації будинку до
граничного зношення під час ремонтів
Tн 

t гр  t р  (1  K )
K

.

(2.30)

Із формули видно, що зменшення частки залишкового фізичного
зношення збільшує термін експлуатації будинку. Так при зменшенні частки
залишкового фізичного зношення з 10% до 5% призведе, практично, до
подвоєння терміну нормативної експлуатації будинку.
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Рис. 2.6. Схема процесу експлуатації будівлі
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Зменшення частки залишкового фізичного зношення можливо за умови
проведення якісних ремонтів, для чого потрібно в повному обсязі виявити
конструкції та матеріали, що потребують ремонту, чи заміни. Проведення
якісного обстеження, неможливе без наукового обґрунтування, а також
врахування вартості обстежень та ремонту в порівнянні з вартістю ліквідації
наслідків аварії чи будівництва нової будівлі.
Висновки до розділу 2
1.

Досліджено

взаємозв’язок

і

взаємовплив

між

елементами

інформаційних, технічних та технологічних систем. Встановлено, що при
експлуатації будівель важливо оцінити характер і небезпеку пошкоджень,
тому побудова моделей та систематизація чинників впливу на технічний стан
сприятиме підвищенню ефективності системи вимірювань.
2. Встановлено, що використовуючи системотехнічні методи, можливо
розробити модель структури властивостей експертної системи діагностики,
які діляться на властивості більш низького рівня, а ті, в свою чергу,
характеризуються конкретними одиничними показниками. Ці діагностичні
моделі можуть бути використані для формування бази знань і діагностування
будівельних конструкцій.
3. Підтверджено, що застосування нечітких баз знань дозволяє
побудувати адекватні математичні моделі на основі досвіду експертівдіагностів та експериментальних даних, що дозволяє значно скоротити обсяг
навчальної

вибірки,

яка

формується

за

достовірними

результатами

діагностики стану об'єктів. Окрім того в базу знань може бути включена і
інформація про вартість робіт з реконструкції, прогнозні оцінки розвитку
дефектів тощо.
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ПРИДАТНІСТЬ
БУДІВЕЛЬ

3.1 Дослідження організаційно-технологічної структури вимірювальних робіт
на етапі експлуатації будівель старої забудови

Особливості експлуатації будівель старої забудови полягають у тому,
що їх проектували для факторів мінімального техногенного впливу, а
експлуатують за теперішніх умов, тому при виборі інструментальної системи
забезпечення їх експлуатаційної придатності увага має приділятися факторам
зміни

умов

експлуатації

(техногенні

чинники,

прилегла

забудова,

експлуатаційні навантаження), що не враховувано при проектуванні.
Обсяги вимірювальних робіт для забезпечення експлуатаційної
придатності будівель старої забудови залежать від мети їх виконання у
відповідності до потреб експлуатаційного періоду. Для дослідження
технології та визначення ефективності вимірювальних робіт, розроблена
структурна

схема

будівельної

інформаційної

моделі

забезпечення

експлуатаційної придатності будівель старої забудови з використанням
інструментальних вимірювальних систем (рис.3.1).
Першим кроком вибору вимірювальних систем є аналіз періоду їх
застосування. Процес експлуатації, з точки зору ефективності системи,
поділяється на періоди: прийняття будівлі в експлуатацію; експлуатаційного
(фізичного) зношення, встановлення необхідності та обсягів ремонтів;
проектування
відновлення

та

виконання

будівлі.

Для

ремонтів;

реконструкції;

встановлення

параметрів,

ліквідації,
що

або

доцільно

досліджувати, необхідно мати інформацію про конструктивну схему будівлі
(безкаркасна, каркасна, неповно-каркасна), технологію зведення і матеріал
конструкцій (дрібно-штучні матеріали, збірні або монолітні конструкції)
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вірогідні чинники та можливі наслідки їх впливу на експлуатаційну
придатність будівель (підтоплення, вібрації, зсуви, технологічні чинники).

Рис. 3.1. Структурна схема моделювання комплексного процесу
вимірювальних робіт на етапі експлуатації
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Організаційно-технологічні показники вимірювань розподіляють на
основні та додаткові. Основні (розрахункова і фактична трудомісткість і
собівартість) - встановлюють за даними про витрати праці і тривалість
вимірювань. Додаткові - носять уточнюючий характер. Без наукового
обґрунтування значень технічних, технологічних, організаційних, природних,
техногенних факторів впливу на трудомісткість вимірювальних робіт
неможливо порівняти варіанти за критерієм їх ефективності.
Для вибору та порівняння основних організаційно-технологічних
показників

пропонуємо

встановити

перелік

параметрів

вимірювань

відповідного періоду експлуатації, що впливають на експлуатаційну
придатність будівель. Серед зовнішніх чинників впливу найбільш вагомими є
підтоплення, вібрації, зсуви. В якості внутрішніх чинників розглядаємо
фізичне старіння, техногенний вплив технологічних та інженерних систем,
людський фактор, тощо. Опосередкованим проявом наслідків впливу
зовнішніх та внутрішніх факторів в більшості випадків є деформації
конструктивних елементів та будівлі вцілому, тому значення деформацій,
геометричних розмірів при обмірах, характеристик дефектів та пошкоджень є
інтегральною оцінкою технічного стану, а встановлення обсягів їх
інструментальних вимірювань включено до структурної схеми моделі
забезпечення експлуатаційної придатності будівлі.
Періодичність та тривалість робіт з інструментального визначення
параметрів впливає та техніко-економічні показники експлуатаційних та
будівельних процесів до складу яких входять вимірювальні операції, тому
значення періодичності вимірювань підтоплень, вібрацій, зсувів, деформацій,
технологічних та техногенних чинників впливають на експлуатаційні
витрати. За результатами вимірювань уточнюють обсяги необхідної та
достатньої інформації для прийняття рішень та розробки заходів, щодо
забезпечення експлуатаційної придатності об'єкту.
Інструментальні вимірювання входять до складу інструментального
обстеження. В п.1.2-1.3 вказано, що склад та обсяги вимірювань залежать від
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конструктивних та технологічних особливостей зведення будівель старої
забудови. Розглянемо такі особливості для будівель старої забудови та їх
вплив на види та обсяги інструментальних досліджень.
Конструктивні особливості таких будівель полягають у використанні
стінової конструктивної системи з різним розташуванням і числом несучих
стін. Фундаменти використовують стрічкові бутові, рідше бутобетоні,
цегляні, або з дерев'яних паль. Несучі стіни - переважно з червоної цегли
суцільною ланцюговою кладкою. Заміна частини внутрішніх стін цегляними
стовпами

зустрічається

тільки

на

окремих

ділянках

і

обумовлена

планувальними вимогами. Міжповерхові перекриття виконані, як правило, по
дерев'яних балках. В будівлях історичної забудови передбачено частий крок
поперечних стін, що виконують роль діафрагм жорсткості. Дощаті або
паркетні підлоги виконано по звукоізоляційній засипці з піску або цегляного
бою. Влаштування між металевими балками цегляних та бетонних склепінь
наблизило конструкції перекриттів за довговічністю і вогнестійкістю до
конструкцій цегляних стін. Певне застосування отримали залізобетонні
перекриття. Дахи будівель історичної забудови - скатні, з організованим
зовнішнім водостоком зі сталевою (рідше - черепичною) покрівлею по
дерев'яним кроквам.
Попередньо, при візуальному обстеженні виявляють видимі дефекти,
роблять обміри, замальовки і фотографії дефектних місць, виявляються
місця, які треба обстежувати детальніше за допомогою інструментальних
методів. Таке обстеження дозволяє отримати значний об'єм інформації про
стан конструкцій і будівель. Результатами візуального обстеження є: схеми і
відомості дефектів і ушкоджень з фіксацією їх місць і характеру; описи,
фотографії дефектних ділянок; результати перевірки наявності характерних
деформацій будівлі і окремих будівельних конструкцій (прогини, крен,
вигини, перекоси, розломи, тощо); встановлення аварійних ділянок (за
наявності); уточнення конструктивної схеми будівлі; виявлення несучих
конструкцій по поверхах і їх розташування; уточнення місць розкриття і
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зондування конструкцій; виявлення особливостей довколишніх ділянок
території, вертикального планування, організації відведення поверхневих
вод; попередня оцінка технічного стану будівельних конструкцій, що
визначають за ступенем ушкоджень і характерним ознакам дефектів [54].
Інструментальне обстеження включає [53]: вимірювання необхідних
для обстеження геометричних параметрів будівель, конструкцій, їх елементів
і вузлів; інженерно-геологічні дослідження; інструментальні визначення
параметрів дефектів і ушкоджень; визначення фактичних характеристик
матеріалів несучих конструкцій і їх елементів; вимірювання параметрів
експлуатаційного

середовища,

притаманного

процесу

функціонування

будівлі в різні періоди року; визначення реальних експлуатаційних
навантажень і дій, що сприймаються обстежуваними конструкціями з
урахуванням впливу деформацій ґрунтів основи;
розрахункової схеми будівлі і

визначення реальної

її окремих конструкцій; визначення

розрахункових зусиль в конструкціях, що сприймають експлуатаційні
навантаження; перевірочний розрахунок несучої здатності конструкцій за
результатами обстеження; аналіз причин появи дефектів і ушкоджень в
конструкціях;

складання

результатами

обстеження.

підсумкового

документу

Інструментальні

з

висновками

обстеження

за

включають:

інженерно-геологічні методи; геодезичні методи; руйнівні та неруйнівні
методи контролю.
До складу робіт з обстеження ґрунтів основ і фундаментів включають:
вивчення матеріалів з інженерно-геологічних досліджень минулих років;
вивчення планування і благоустрою ділянки, матеріалів, щодо конструкцій
будівель; проходку шурфів, буріння свердловин з відбором зразків ґрунту,
проб підземних вод і визначення їх рівня; випробування ґрунтів, їх
геофізичні та лабораторні дослідження; обстеження стану штучних пальових
основ і фундаментів. Оцінку міцності матеріалів фундаментів проводять
неруйнівними методами або лабораторними випробуваннями. При огляді
фундаментів фіксують: тріщини в конструкціях; оголення арматури; вивали
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бетону і кам'яної кладки, каверни, раковини, ушкодження захисного шару,
ділянки бетону зі зміною його кольору; механічні ушкодження арматури,
заставних деталей, зварних швів і ушкодження корозією; схеми опорних
конструкцій, відхилення фактичних геометричних розмірів від проектних,
відхилення положення конструкцій фундаментів від розмічувальних осей;
найбільш

пошкоджені

і

аварійні

ділянки

конструкцій

фундаментів;

результати визначення вологості матеріалів фундаментів і наявність
гідроізоляції.

При

інструментальному обстеженні стану фундаментів

визначаються: міцність і водопроникність бетону; кількість арматури, її
площа і профіль; товщина захисного шару бетону; міру і глибину корозії
бетону (карбонізація, сульфатизація, проникнення хлоридів, тощо); міцність
матеріалів кам'яної кладки; нахили, перекоси і зрушення елементів
конструкцій; міру корозії сталевих елементів і зварних швів; деформації
основи; осідання, крен, прогини і кривизну фундаментів; необхідні
характеристики ґрунтів, рівень підземних вод і їх хімічний склад.
При візуальному обстеженні цегляних стін будівель про їх загальний
стан

судять

за

характером

тріщин

і

викривленню

ліній

фасадів,

інструментальними методами, шляхом розкриття і відбором проб. При
обстеженні визначаються: розміри стін; відстані між осями; зміщення осей;
якість кладки; міцність цегли, розчину, бетону; стан гідроізоляції; вологість
стін; теплозахисні і звукоізолюючі властивості; наявність дефектів.
При обстеженні кладки стін і колон встановлюються конструкцію і матеріал
стін, а також наявність і характер деформацій (тріщини, відхилення від
вертикалі, розшарування та ін.). Для визначення конструкції і характеристик
матеріалів стін проводять вибіркове контрольне зондування кладки. Міцність
цегли і розчину в простінках і на суцільних ділянках стін в найбільш
навантажених сухих місцях слід

оцінювати за

допомогою методів

неруйнівного контролю. Визначення порожнеч в кладці, встановлення
наявності і стану металевих конструкцій і арматури роблять з використанням
стандартних фізичних методів і приладів або за результатами розкриття.
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В процесі обстеження дерев'яних конструкцій визначають фактичну
конструктивну схему будівлі; ділянки дерев'яних конструкцій з видимими
дефектами або ушкодженнями, втратою стійкості і прогинами, розкриттям
тріщин в дерев'яних елементах, біологічним, вогневим поразками; ділянки
дерев'яних конструкцій з неприпустимими атмосферними, конденсаційними
і технічними зволоженнями; схеми і параметри зовнішніх впливів на
дерев'яні конструкції будівель з встановленням діючих навантажень, у тому
числі від власної маси конструкцій; розрахункові схеми і геометричні
розміри прольотів, перерізів, умови спирання і закріплення дерев'яних
конструкцій;

стан вузлів сполучення дерев'яних елементів;

міцності і

фізико-механічні характеристики деревини; режиму температурної вологості
експлуатації конструкцій; наявності і стану захисної обробки дерев'яних
конструкцій об'єктів, тощо.
Для

старих

будівель,

особливо

таких,

що

мають

історичну,

архітектурну та культурну цінність автоматизований моніторинг має стати
обов’язковою складовою експлуатації. Моніторинг технічного стану будівель
і споруд проводять для [76, 77] контролю технічного стану будівель і споруд
і своєчасного вжиття заходів з усунення виникаючих негативних чинників,
що ведуть до погіршення цього стану; виявлення об'єктів, на яких сталися
зміни напружено-деформованого стану несучих конструкцій і для яких
потрібне

обстеження

їх

технічного

стану;

забезпечення

безпечного

функціонування будівель і споруд за рахунок своєчасного виявлення на
ранній стадії негативної зміни напружено-деформованого стану конструкцій
і ґрунтів підстав, які можуть спричинити перехід об'єктів в обмежено
працездатний або в аварійний стан; відстеження міри і швидкості зміни
технічного стану об'єкту і прийняття у разі потреби екстрених заходів із
запобігання аварії. При виборі системи спостереження враховують мету
проведення моніторингу, а також швидкість протікання процесів і їх зміну в
часі, тривалість вимірювань, помилки вимірювань, у тому числі за рахунок
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зміни стану довкілля, а також впливу і аномалій природно-техногенного
характеру.
При моніторингу технічного стану будівель, категорія технічного стану
яких є обмежено працездатною або аварійною, контролюють процеси, що
протікають в конструкціях будівель і ґрунті до виконання робіт з відновлення
або посилення об'єктів і під час проведення таких робіт.
На кожній стадії моніторингу технічного стану конструкцій будівель і
ґрунту проводять наступні роботи: визначають поточні динамічні параметри
об'єкту і порівнюють їх з параметрами, виміряними на попередньому етапі;
фіксують ступінь зміни раніше виявлених дефектів і ушкоджень конструкцій
і виявляють дефекти і ушкодження, що знову з'явилися; проводять повторні
виміри деформацій, крену, прогинів, тощо, і порівнюють їх зі значеннями
величин,

отриманих

на

попередньому

етапі;

аналізують

отриману

інформацію і роблять висновки про поточний технічний стан об'єкту.
Реалізація цілей моніторингу технічного стану будівель і споруд, що
потрапляють в зону впливу нового будівництва і природно-техногенних дій,
здійснюють на основі: визначення абсолютних і відносних значень
деформацій конструкцій і порівняння їх з розрахунковими і допустимими
значеннями; виявлення причин виникнення і ступеню небезпеки деформацій
для нормальної експлуатації об'єктів; вжиття своєчасних заходів запобігання
виникаючими деформаціями або з усунення їх наслідків; уточнення
розрахункових даних і фізико-механічних характеристик ґрунтів; уточнення
розрахункових схем для різних типів будівель і комунікацій; встановлення
ефективності виконаних профілактичних і захисних заходів; уточнення
закономірностей процесу зрушення ґрунтових порід і залежності їх
параметрів від основних чинників впливу.
Для проведення контролю і ранньої діагностики технічного стану
основ

і

будівельних

конструкцій

унікальної

будівлі

встановлюють

автоматизовану стаціонарну систему моніторингу технічного стану, яка
повинна забезпечувати в автоматизованому режимі виявлення зміни
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напружено-деформованого стану конструкцій з локалізацією їх небезпечних
ділянок, визначення рівня крену та просідання будівлі.
Інструментальний моніторинг конструкцій і основ будівель спирається,
основні типи методик:
- геодезичні вимірювання за допомогою традиційного нівелювання та з
використанням сучасних цифрових датчиків, супутникових GPS - технологій,
лазерного сканування. Ці методики дозволяють визначати переміщення
будівлі або окремих його частин в просторі;
- інженерно-геологічні спостереження стану ґрунтового масиву в
основі і в прилеглих територіях. Існує набір схем як різної трудомісткості і
вартості, так і різної роздільної здатності і інформативності - від вимірів в
окремих свердловинах до між свердловинного просвічування (аж до
отримання 3-мірного зображення томографією). Залежно від вибору
датчиків, можна вести моніторинг диференціальних (пошарових) або
сумарних осідань ґрунтів основи, рівня води, парового тиску в породах.
Окрім свердловин, важливу інформацію отримують при розміщенні під
фундаментною плитою мережі датчиків тиску на ґрунт, в палях – датчиків
вертикальних навантажень. Спостереження можуть вестися безперервно або
досить часто за часом, тобто є можливість стежити за особливостями
динаміки об'єкту;
- вимірювання навантажень і деформацій в конструкціях фундаменту і
надземної частини. Тут також існує набір інструментів з використанням
вібраційних датчиків навантаження, що розміщуються у фундаментній плиті,
а також в стінах, пілонах і колонах будівлі. Спостереження можуть вестися в
автоматичному режимі і, у тому числі, безперервно;
- сейсмометричні методики виконують різними вимірювальними
пристроями

-

деформографами,

(велосиметрами,

акселерометрами).

нахиломірами
Схеми

і

сейсмометрами

спостережень

різноманітні,

включають варіанти збудження коливань будівлі як штучними (удари,
вібратори),

так

і

природними

(вітер,

мікросейсми)

джерелами.
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Сейсмометричні

виміри

дають

"миттєву"

картину

стану

об'єкту,

спостерігаючи яку в часі можна отримати різноманітну інформацію про
особливості динаміки споруди.

3.2. Обґрунтування трудовитрат інструментальних вимірювань
в процесі експлуатації будівель старої забудови

Інструментальні вимірювання є основою визначення обсягів робіт з
ремонту, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення. Нормативні
документи містять розділи, що регламентують контроль якості і приймання
робіт. Але в жодному з них немає інформації про трудомісткість і вартість
вимірювальних робіт, що виконують в процесі експлуатації. Діючі норми
трудомісткості і вартості інженерних вишукувань для будівництва не
відображають особливостей виконання таких робіт в процесі експлуатації
будівель старої забудови. На нашу думку, при визначенні основних
показників

ефективності

вимірювальних

робіт

потрібно

враховувати

взаємозв'язок і взаємозалежність вимірювальних і ремонтних операцій в
складі етапу експлуатації. Вимірювальні роботи є невід'ємною частиною
процесу експлуатації і ремонтних робіт в його складі, що здійснюються за
єдиним графіком експлуатації будівлі і, природно, входять до складу
ремонтних робіт.
Ремонт

будівель

представляє

комплекс

будівельних

заходів,

спрямованих на підтримку або відновлення початкових експлуатаційних
якостей як будівлі в цілому, так і окремих його елементів. Залежно від
технічного стану несучих і огороджувальних конструкцій ремонтні роботи
діляться на поточний і капітальний ремонти.
До поточного ремонту відносяться систематичний і своєчасний захист
частин будівлі та інженерного обладнання від передчасного зношення
шляхом проведення запобіжних заходів, усунення дрібних пошкоджень і
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поломок. Роботи з поточного ремонту виконують регулярно протягом року за
графіками, що складає служба експлуатації на основі опису результатів
поточних і позачергових оглядів. Пошкодження аварійного характеру, що
створюють небезпеку або порушують умови експлуатації, призводять до
руйнування конструкцій будівлі, повинні усуватися терміново.
Капітальний ремонт, це комплекс будівельних робіт, пов'язаних з
відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будівлі, з
заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій,
інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни
будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників. До
капітального ремонту відносять заміну або підсилення зношених конструкцій
і елементів будівель для поліпшення їх експлуатаційних характеристик, за
винятком демонтажу або повної заміни основних конструкцій.
Капітальний ремонт може бути комплексним (для всієї будівлі) або
вибірковим (конструкції, обладнання). Вибірковий капітальний ремонт
проводиться:

якщо

комплексний

ремонт

викликає

перешкоди

для

експлуатації будівлі в цілому, при великому зносі окремих конструкцій, при
економічній

недоцільності

проведення

комплексного

ремонту.

При

вибірковому капітальному ремонті необхідно передбачити ремонт тих
конструкцій, від яких залежить нормальний режим експлуатації, а також
конструкцій, які впливають на надійність інших частин будівлі.
Перепланування

приміщень

характеризується:

перенесенням

і

розбиранням перегородок, дверних прорізів, пристроєм і переобладнанням
тамбурів, прибудовою балконів і т.д.
Реконструкція об'єкта передбачає зміну його геометричних розмірів
і/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається поліпшення
його техніко-економічних характеристик, умов експлуатації і якості послуг.
Реконструкція передбачає повне, або часткове збереження елементів несучих
конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації частин,
або об'єкта в цілому.
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Назва періоду
експлуатації
Експлуатація
будівлі
Поточні
ремонти
Аварійні
ремонти
Перепланування
Вибірковий
капітальний
ремонт
Комплексний
капітальний
ремонт
Реконструкція

Тривалість,
рік

10

20

30

Умовна тривалість експлуатації будівлі, років
40
50
60
70
80

90

100

110

120
5.0
1.5
1.0
1.0
1.0

1.5

Консервація

0.4

Ліквідація

0.1

Загальна
трудомісткість
ремонтних робіт періоду що
досліджується

Розраховується як сума трудомісткостей етапів в період експлуатації, що досліджується (рис. 3.3 - 3.5).

Рис. 3.2. Схема оцінки тривалості ремонтних робіт на етапі експлуатації (період соціального дискомфорту)
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У разі неможливості, або недоцільності відновлення експлуатаційних
властивостей об'єкта, або при необхідності припинення його експлуатації
здійснюють

консервацію

або

ліквідацію

об'єкта.

Ліквідацію

об'єкта

здійснюють шляхом його знесення з утилізацією відходів, демонтажу з
використанням продуктів, що звільняються або змішаного варіанту.
Протягом етапу експлуатації виконують збір вихідних даних
інструментальними методами для обґрунтування необхідних і достатніх
обсягів ремонтних робіт. Ремонтним роботам різної складності передують:
розробка проектних рішень, проектів вибіркового або комплексного
капітального ремонту, реконструкції, зміни функціонального призначення,
консервації або ліквідації та підготовчі роботи. Ефективність ремонтних
робіт можлива за наявності необхідної і достатньої інформації про технічний
стан будівлі і його інженерних систем. Об'єктивність такої інформації може
бути забезпечена тільки інструментальними методами, тому ремонтним
роботам повинні передувати інструментальні спостереження, обстеження або
постійний інструментальний моніторинг. При оцінці тривалості ремонтних
робіт на етапі експлуатації слід мати на увазі, що інструментальні
вимірювання є їх частиною і виконуються, в залежності від виду таких робіт
паралельно з експлуатацією будівель (їх частин) без відселення мешканців,
або послідовно з експлуатаційними періодами та можливим відселенням
мешканців (рис. 3.2).
У будь-якому випадку настає період соціального дискомфорту для
учасників процесу, з необхідністю компенсації матеріальної чи моральної
шкоди, що не може не позначитися на трудомісткості і вартості ремонтних
робіт в цілому і інструментальних вимірювань - зокрема.
Нажаль не існує достовірної інформації про фактичну періодичність
всіх видів ремонтних робіт, яка на практиці значно відрізняється від
рекомендованої керівними документами в комунальному господарстві.
Аналіз проектної документації щодо капітальних ремонтів та реконструкції,
виконаних КП «Спецжитлофонд» в м. Києві, опитування фахівців служб
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експлуатації та технічного нагляду дозволив скласти орієнтовну схему
періодичності виконання ремонтних робіт на об’єктах старої забудови.
Схему відносної оцінки трудомісткості ремонтних робіт протягом
етапу експлуатації при традиційному, декларативному підході до оцінки
експлуатаційної придатності будівлі без врахування та з врахуванням впливу
аварійних робіт в умовах недостатності поточної вимірювальної інформації
про її технічний стан наведено на рис. 3.3. Вплив наявності своєчасної,
необхідної та достатньої поточної вимірювальної інформації про технічний
стан будівлі отриманій системою інструментального моніторингу на
збільшення періоду та зменшення трудомісткості виконання ремонтних робіт
на об’єктах старої забудови наведено на рис. 3.4. На рисунках види ремонтів
позначені

кольорами,

вертикальна

ось

–

відносна

трудомісткість,

горизонтальна ось – умовна тривалість етапу експлуатації будівлі.
Порівняльна схема оцінки тривалості та періодичності ремонтних
робіт на етапі експлуатації (період соціального дискомфорту) при наявності
та відсутності системи інструментального моніторингу наведена на рис. 3.5.
За наявності системи моніторингу міжремонтні інтервали збільшуються, а
кількість ремонтів зменшується. Алгоритм обчислення періоду соціального
дискомфорту

для

порівняння

варіантів

систем

інструментального

моніторингу в процесі ремонтних робіт наведено на рис. 3.7.
Тривалість періоду соціального дискомфорту дорівнює загальній
тривалості ремонтних та вимірювальних робіт, що їх супроводжують. Для її
обчислення необхідно визначити основні техніко-економічні показники,
тобто – тривалість, трудомісткість та собівартість

робіт з поточного,

аварійного і вибіркового капітального ремонту з відселенням, без відселення,
або частковим відселенням мешканців.
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а)

б)

Рис. 3.3. Відносна оцінка трудомісткості ремонтних робіт періоду що
досліджується при недостатності поточної вимірювальної інформації про
технічний стан будівлі (відсутня система інструментального моніторингу):
А - ремонтні роботи без врахування аварійних робіт; Б – роботи з
врахуванням впливу аварійних робіт
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а)

б)

Рис. 3.4. Відносна оцінка трудомісткості ремонтних робіт періоду що
досліджується при достатній поточній вимірювальній інформації про
технічний стан будівлі (присутня система інструментального моніторингу):
А - ремонтні роботи без врахування аварійних робіт; Б - роботи з
врахуванням впливу аварійних робіт.

(А)

(Б)

Рис. 3.5. Схема виконання ремонтних робіт на етапі експлуатації (період
соціального дискомфорту): А - відсутня система інструментального
моніторингу; Б - присутня система інструментального моніторингу
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а)

б)

в)

г)

Рис. 3.6. Відносна оцінка періоду соціального дискомфорту ремонтних робіт
періоду що досліджується: А - при недостатності поточної вимірювальної
інформації про технічний стан будівлі (відсутня система інструментального
моніторингу); Б – сукупний соціальний дискомфорт при відсутності системи
інструентального моніторингу; В - при достатній поточній вимірювальній
інформації про технічний стан будівлі (присутня система інструментального
моніторингу); Г - сукупний соціальний дискомфорт при застосуванні системи
інструентального моніторингу
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так
без відселення мешканців

Наявність зміни
організації ремонтних робіт

ні
з відселенням мешканців

Визначення тривалості робіт з
поточного, аварійного і вибіркового
капітального ремонту

Визначення тривалості робіт з
поточного, аваріного і вибіркового
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Визначення оптимального варіанту системи
інструментального моніторингу в процесі
ремонтних робіт

Рис. 3.7. Алгоритм обчислення періоду соціального дискомфорту при виборі
оптимального варіанту системи інструментального моніторингу в процесі
ремонтних робіт

Загальна тривалість робіт без відселення мешканців (tбв) становить:
tбв = tр (1+(N i +1) / N i) + tв,

(3.1)

tр – тривалість ремонтних робіт; N i – кількість умовних одиниць обсягу
ремонту (ділянка, квартира, кв.м, тощо); tв – тривалість вимірювань, що
супроводжують ремонтні роботи.
Загальна тривалість робіт з частковим відселенням мешканців (tчв)
становить:
tчв = tр (1+kв (N i +1) / N i) + tв

(3.2)

kв – коефіцієнт, що враховує обсяги відселення мешканців.
Загальна трудомісткість робіт без відселення

мешканців (Тбв)

становить:
Тбв = [tp (1+( N i +1)/ N i)+tв] Чбр

(3.3)
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Чбр - чисельність бригади, що виконує роботи.
Загальна трудомісткість робіт з частковим відселенням мешканців
становить:
Тчв = [tp (1+ kв (N i +1) / N i) + tв] Чбр

(3.4)

Визначення тривалості робіт з поточного, аварійного і вибіркового
капітального ремонту з повним відселенням мешканців (tпв):
tпв = tр + tв

(3.5)

Загальна трудомісткість робіт з повним відселенням мешканців (Тпв)
становить:
Тпв= [tp+tв] Чбр

(3.6)

Уточнення трудомісткості з врахуванням додаткових показників для
різних варіантів ремонтів та відселення:
Тдп i = Тi kдп i

(3.7)

kдп i – коефіцієнт, що враховує наявність додаткових показників для
різних варіантів ремонтів та відселення.
Визначення собівартості робіт з врахуванням організації їх виконання,
додаткових показників для різних варіантів ремонтів та відселення (С i):
С i = Тдп i [Ср i +Cв i]

(3.8)

Ср i - собівартість ремонтних робіт з врахуванням організації їх
виконання, додаткових показників для і-го варіанту ремонту та відселення;
Cв i - собівартість вимірювальних робіт з врахуванням організації їх
виконання, додаткових показників для і-го варіанту ремонту та відселення.
Для

виконання

вимірювальних

робіт

на

етапах

досліджень,

експлуатації та ремонтних робіт мають бути забезпечені організаційні,
технічні та технологічні умови їх виконання. Наприклад при встановленні
необхідності та підсиленні підземної частини будівель забезпечують
передумови для влаштування шурфів, розмітки меж підсилення, перенесення
осей і висот на монтажний горизонт; передачі осей і висот на обноски в
місцях улаштування стрічкових і пальових елементів підсилення, тощо. Для
надземної частини вимірювання виконують при: передачі основних осей і
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відміток на цоколь, винесенні осей і відміток на монтажний горизонт, рисок
під

монтаж

елементів,

встановленні

маяків,

установці

конструкцій,

виконавчому зніманні при реконструкції та ремонті.
При виконанні ремонтів за умови повного відселення мешканців
ремонтні

роботи

трансформуються

в

будівельно-монтажні,

тобто

виконуються без взаємовпливу з експлуатацією. Особливо це стосується
комплексних капітальних ремонтів та реконструкції.
Залежно від виду ремонту та умов виконання однакові вимірювальні
операції на різних об'єктах мають різні трудовитрати. Важливим фактором
впливу на витрати праці з вимірювань є перерви, що виникають за рахунок
основних ремонтних робіт. Такі перерви умовно назвемо технологічними, так
як присутність фахівця, що виконує вимірювання на майданчику необхідна, а
технічна можливість виконувати роботи паралельно з основними є не
завжди. Такі технологічні перерви можна скоротити, вибравши оптимальний
варіант технології вимірювальних робіт. Якщо такі перерви перекривають
іншими перервами або роботами, з'являється поняття технологічних перерв,
«перекриваються» і «не перекриваються».

Рис.
3.7.
Визначення
оптимального
варіанта
системи
інструментальних
вимірювань
в
процесі
ремонтних робіт на етапі
експлуатації за умови повного
відселення мешканців

так

Залежно

від

взаємозв'язку вимірювальних

і ремонтних робіт

розглянемо варіанти організації процесу та, відповідно, різні підходи до
визначення собівартості вимірювальних робіт. Якщо вимірювальні роботи
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передують ремонтним, в вимірах не виникають технологічні перерви,
пов'язані з ремонтними роботами (рис. 3.8).

tp

tв

А

tpв

Б

tpв

вимірювання
ремонтні роботи
вимірювання

вимірювання

tв

tр

tв

tрв

tр

tв

tрв

В

В

Рис. 3.8. Послідовність вимірювальних (tв) та ремонтних (tр) робіт при
відселенні мешканців в період їх виконання: А - послідовно; Б – паралельно;
В – по змішаній схемі

Роботу

фахівця

по

вимірах

оплачують

за

діючими

або

індивідуальними нормативами. Норму витрат праці на обрану одиницю
виміру закінченою продукції (Нзп) розраховують за формулою (3.9):
Нзп= tоп+ Нпз+ Нв

(3.9)

tоп - витрати праці на елементи оперативної роботи;
Нпз - витрати праці на підготовчо-завершальну роботу, визначають у
відсотковому відношенні до оперативної роботи в залежності від складності
геодезичного процесу, що нормується;
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Нв - витрати праці на відпочинок і особисті потреби, що визначають у
відсотковому відношенні до оперативної роботи, в залежності від складності
вимірювального процесу, що нормується.
Найчастіше робота фахівців з вимірювань і робітників-будівельників
чергується протягом зміни (рис. 3.8,а). У такому випадку потрібно порівняти
тривалість технологічних перерв з чинними нормативами таких перерв.
Якщо tр.в.р. = Tm.n. ≤ tmax, де tр.в.р - тривалість ремонтних робіт, tm.n.тривалість технологічних перерв, tmax - максимально допустима тривалість
перерв, тоді величину технологічної перерви враховують в норму і
приймають, що вона дорівнює tm.n .
Якщо tр.в.р. = Tт.п. > Tmax, кінцеву величину технологічної перерви
визначають за побудованим графіком, або розрахунком. Якщо в норму
входять технологічні перерви, враховують, що під час цих перерв фахівці з
вимірювань частково відпочивають, тому додатковий час на відпочинок
можна

скоротити.

Необхідність

камеральних

робіт

вимагає

аналізу

можливості їх виконання на об'єкті під час технологічних перерв, що
частково

перекриваються

tт.п.1.

Решта

технологічних

перерв,

не

перекриваються (tт.п.2), час на задоволення особистих потреб та камеральні
роботи є технологічними перервами, що виникають з незалежних причин і
оплачуються в розмірі (2/3) Нт.п. (рис.3.8 б,в). При такому характері процесів
доцільно норми витрат праці розраховувати індивідуально для кожного
об'єкта, з огляду на фактори, що впливають на роботу фахівців з вимірювань.
Означення числової характеристики норми витрат праці на обрану одиницю
виміру виготовленої продукції Нв.п. зводиться до другого випадку, тобто
Н в .п .  t оп  ( 2 / 3) Н т .п .  Н кам

(3.10)

де Н т.п. - розмір технологічних перерв;
Н кам. - витрати праці на камеральні роботи, які можна виконувати
під час технологічних перерв.
Якщо в роботі фахівців з вимірювань виникають технологічні
перерви (рис. 3.8), аналізують витрати робочого часу для виявлення
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доцільності його роботи на інший захватці. Якщо часу технологічної перерви
на такий перехід досить, тривалість вимірювальних робіт визначають як:
Ті = Ті1 + Ті2.

(3.11)

Означення числової характеристики норми витрат праці на обрану
одиницю виміру виготовленої продукції Н в.п. зводиться до першого випадку
(3.12)
Н вп  t оп 1  t оп 2  Н пз  Н в

(3.12)

де tоп.1 і tоп.2 - витрати праці на елементи оперативної роботи до і
після виникнення значної технологічної перерви.
Якщо часу на такий перехід недостатньо, то час вимірювальних робіт
визначається як
Т и = Ти1 + Т р.в.р. + Ти2 = Ти3

(3.14)

Визначення числової характеристики норми витрат праці на обрану
одиницю виміру виготовленої продукції Нзт зводиться до другого випадку,
тобто:
Нзт = tоп1 + tоп2 + Нпз + Нтп

(3.15)

Згідно з діючими нормами вимірювальні роботи нормуються в складі
ремонтного (будівельного) процесу, тому їх вартість неможливо відокремити
від загальної вартості основних робіт. Відсутність нормативів вартості
вимірювальних робіт унеможливлює їх включення до зведеного кошторису,
що знижує зацікавленість будівельників в якісному виконанні таких робіт і,
як наслідок, знижує експлуатаційну придатність будівель. Розрахунок
кошторисної вартості вимірювальних робіт пропонується виконати одним із
способів, який ґрунтується на методиці визначення вартості ремонтних
(будівельних) робіт на базі ресурсних елементних кошторисних норм.
Таким чином, обґрунтування витрат часу на вимірювальні роботи в
процесі експлуатації будівель, споруд та території забудови має певні
особливості. Крім інструментальних спостережень експлуатація об'єктів
включає комплекс робіт по ремонту, реконструкції, реставрації, технічного
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переоснащення. Підходи до обґрунтування витрат на вимірювальні роботи в
процесі

експлуатації

будівель

залежать

від

ступеня

технологічної

пов'язаності робіт з вимірювань і експлуатації.
При здійсненні капітального ремонту, реконструкції, реставрації та
технічного переоснащення, як і в разі нового будівництва вимірювальні
роботи технологічно пов'язані з ремонтними. У такому випадку для
обґрунтування витрат доцільно розробляти ресурсні елементні кошторисні
норми. При періодичних обстеженнях технічного стану та поточному
ремонті вимірювальні роботи не пов'язані з будівельними, а отже для
обґрунтування витрат часу доцільно використовувати наведені алгоритми.

3.3. Дослідження впливу експлуатаційно-технологічних факторів
на тривалість експлуатації будівель

Термін життя будинку залежить від типу та стану будівельних
конструкцій, які піддаються зовнішнім впливам, фізичному зношенню. Серед
заходів, що спрямовані на подовження терміну життя будинків старої
забудови, важливу роль відіграє вибір раціональних та економічно
обґрунтованих методів інструментального моніторингу.
Для вибору обґрунтованого методу моніторингу необхідно провести
аналіз характерних пошкоджень будівельних конструкцій та причин їх появи,
визначитись з переліком будівельних конструкцій, дефекти яких впливають
на термін життя будівлі, провести аналіз методів визначити економічну
ефективність моніторингу. Аналіз причин пошкоджень конструкцій дозволяє
виділити чотири групи факторів, ступінь впливу яких може бути різним в
кожному конкретному випадку. Причини пошкоджень зведені в табл. 3.1 [5].
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Таблиця 3.1
Причини пошкодження елементів будівельних конструкцій
Фактори, впливу на
елементи будівель
Зовнішні фактори

Причини, що викликають пошкодження будівельних елементів та
конструкцій
Природні: атмосферні, кліматичні, ґрунтові, сейсмічні, біологічні
Штучні механічні: навантаження, вибухи, вібрації, удари, блукаючі
струми (наслідки ущільненої забудови тощо)
Зміни геологічного характеру: підвищення рівня ґрунтових вод,
карстових утворень, порушення фізико-механічних характеристик
основ будівель
Відсутність моніторингу технічного стану будівлі
Корозія: хімічна, електрохімічна, фізико-хімічна, фізична
Внутрішні
Експлуатаційне старіння
технологічні
Агресивне середовище
фактори
Технологічні забруднення
Механічні дії: удари, вібрації
Корозія: хімічна, електрохімічна, фізико-хімічна, фізична
Дефекти
Втрата міцності та стійкості несучих конструкцій
будівництва
Пошкодження огороджувальних конструкцій
Пошкодження другорядних елементів
Порушення режиму Порушення правил використання та утримання будівлі
експлуатації
Несвоєчасний та незадовільний ремонт

Аналіз характерних дефектів і пошкоджень показує, що їх можна
розділити на п’ять категорій:
- пошкодження аварійного характеру, що потребує ліквідації будинку;
- пошкодження аварійного характеру, що потребує відновлення
окремих частин будинку чи всього будинку;
- пошкодження основних несучих елементів безаварійного характеру
(при

ущільненій

забудові,

дії

зовнішніх

факторів

механічного

чи

технологічного характеру), що потребують детального та тривалого
моніторингу технічного стану будівлі;
- пошкодження основних несучих елементів безаварійного характеру,
що можуть бути усунуті при капітальному ремонті чи реконструкції;
- пошкодження другорядних елементів, що усуваються при поточному
ремонті.
Будівлі старої забудови мають схожі конструктивні рішення (табл. 3.2)
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Таблиця 3.2
Коротка характеристика основні конструктивних елементів будівель
Конструктивні
елементи
Фундаменти

Несучі стіни
Перемички
Перекриття
міжповерхові
Перекриття
над підвалами
Перекриття
горищні
Сходи
Балкони
Дах

Коротка характеристика
Стрічкові стовпчасті цегляні, бутові чи бутобетоні в більшості випадків
переобтяжені; вимагають пильної уваги, особливо при збільшенні на них
навантажень;
Цегляні
Цегляні клинчасті, арочні чи рядові;
Дерев’яні. Несучі балки - з деревини великого перетину. Накат - з
дерев’яних щитів.
Цегляні, бетонні, залізобетонні у вигляді склепіння; в сантехнічних
зонах– монолітні з цегляного бою по металевих балках-рейках;
Дерев’яні. Несучі балки - дерев’яні, накат по горищним брускам, засипка
з солом’яно-глиняної суміші;
Дерев’яні, металеві, гранітні-забіжні (розпірні), частіше бетонні ступені
по металевим косоурам;
Дві залізобетонні або металеві консолі з плитою з природного каменю
або залізобетону;
На кроквах або фермах з холодним горищем та покриттям з покрівельної
сталі, шиферу або черепиці.

У [119] для переоцінки основних фондів існують таблиці, які
відображають питому вагу конструкцій будівлі залежно від їх капітальності.
Ці таблиці розроблені для
конструкцій в об'ємі

визначення

процентного співвідношення

будівлі, для визначення необхідних ремонтно-

відновлювальних заходів для конкретних будівель. Але ці дані не враховують
ступінь впливу приведених конструктивних елементів будівель на технічний
стан всієї будівлі. Нині відсутня методика оцінки процентного ступеню
впливу конструктивних елементів будівлі на її технічний стан.
Визначимо

вплив

тривалість експлуатації

експлуатаційно-технологічних
будівель

факторів

на

методом експертного опитування.

Сформована група факторів представлена в табл. 3.3.
Для проведення опитування сформована група експертів у складі 10
(k=10) чоловік, які працюють у різних організаціях і мають високий або
середній рівень компетентності в даній галузі досліджень.

101
Таблиця 3.3
Фактори, що впливають на термін життя будівлі
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Конструкції

Умовні
позначення
чинників
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7

Стан основи
Природне старіння конструкцій, фізичне зношення
Рівень ґрунтових вод
Зовнішні та техногенні впливи підтоплення
Зсувонебезпечні умови
Вплив забудови в ущільнених умовах
Вібраційні техногенні навантаження

Кількість експертів визначено з врахуванням максимальної кількості
чинників, що аналізуються (n=7), та з врахуванням умови k > n. Рівень
компетентності

експертів-фахівців

оцінювався

за

допомогою

анкет

самооцінки експерта (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Анкета самооцінки експерта
Ознака
1. Досвід робіт з обстеження технічного
стану будівель і споруд, роки
2. Теоретична підготовка
3. Виробничий досвід, роки
4. Регулярність читання літератури з питань
дослідження технічного рівня будівель та
споруд

високий
Більше 10

Рівень оцінки
середній
5 - 10

Д.т.н. або
професор
Більше 10
Читаю
регулярно

К.т.н. або
доцент
5 - 10
Читаю не
регулярно

низький
До 5
інженер
До 5
Читаю
рідко

В табл. 3.5 наведено приклад самооцінки експерта зі шкалою ваги
експерта. Самооцінка експерта виділена напівжирним шрифтом. Вага (міра
компетентності) експерта здійснена за допомогою системи коефіцієнтів:
сумарний високий рівень самооцінки експерта прирівнюється до 1, середній
- 0,8, низький - 0,5.
Для розглянутого прикладу самооцінки експерта (виділено жирним
шрифтом) рівень компетентності складає 0,45 + 0,2 + 0,15 + 0,1 = 0,9, що
вказує на достатньо високий рівень експерта (0,8< 0,9< 1).
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Таблиця 3.5

Ознака

Самооцінка експерта
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1

0,45
0,2
0,1
0,05

0,30
0,1
0,05
0,05

високий

середній

низький

Для сформованого складу групи експертів рівень компетентності склав
від 0,75 до 1,0 (табл.Б1- Б.10)
Опитування експертів виконано за допомогою анкети, яка містила
перелік факторів, що впливають на термін життя будівлі (табл. 3.3).
Ранжування виконано з допомогою натуральних чисел в межах
кількісного складу чинників (від 1 до n, де n=7 – кількість чинників).
Найвища оцінка n балів присуджувалася тому чиннику, який, на думку
експерта, має найвищий вплив на термін життя будівлі; всім іншим
чинникам експерти надавали оцінки в натуральних числах від 1 до n-1 в
залежності від ступеня (міри) їх впливу на нове будівництво (більший вплив
– більший бал).
У разі, якщо експерт вважав ранг декількох об’єктів однаковим, він
присвоював їм однакові (пов’язані) бали. Присвоєння балів було виконано
таким чином, щоб сума рангів (  R ) була рівна сумі натурального ряду
чисел, яка визначається за формулою [20]:

 R  n ( n  1)) / 2 ,

(3.16)

де n - загальна кількість чинників.
При ранжуванні в порядковій шкалі узгодженість оцінок експертів
ґрунтується на понятті компактності. Для цього було використана міра
узгодженості думок експертів – дисперсійний коефіцієнт конкордації
(коефіцієнт згоди), який розраховується за формулою [107]:
w  12  Q i2 /( k 2 ( n 3  n )  k  U j ) ,

(3.17)
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де Q i2 - загальна варіація вибірки:
_ 2

2
i

 Q   ( r
де



ij

 r) ,

(3.18)

rij - сума рангів, що призначені i - му чиннику всіма експертами;

_

r – середня сума рангів:
_

r  (1/ N)rij ,

(3.19)

k – кількість експертів, що приймали участь в опитуванні;
n – загальна кількість чинників;
U

j

– показник, який враховує кількість пов’язаних рангів (однакових

балів у кожного експерта):
Uj 

 (u

3
sj

 u sj ) ,

(3.20)

де usj – кількість пов’язаних (однакових) рангів в s - й групі j - го
експерта.
Коефіцієнт конкордації змінюється в межах від нуля до одиниці. Якщо
він дорівнює одиниці (w = 1), то означає повну узгодженість оцінок
експертів, якщо w = 0 – означає про повне розходження думок експертів.
Оцінки об'єктів, які отримані в результаті обробки експертних оцінок є
випадковими

величинами.

Тому

необхідно

оцінювати

надійність

(достовірність, рівень значущості) результатів експертизи. Для визначення
рівня значущості було використано
(2 -

так

званий критерій згоди Пірсона

хі – квадрат). Послідовність визначення рівня значущості за цим

критерієм полягає в наступному:
розраховується значення за формулою:
при наявності пов'язаних рангів:
 2p  12  Q i2 /( kn ( n  1) 

U

j

/( n  1)) ,

(3.21)

при відсутності пов'язаних рангів:
 2p  k ( n  1) w .

(3.22)
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Розрахований критерій  2p порівнюється з теоретичним значенням
критерію Пірсона  12 a ( m ) [26] для заданого

числа ступенів свободи

(m = N - 1) і рівня значущості а = 0,05.
Якщо розраховане значення критерію Пірсона більше за теоретичне,
 2p   1 a ( m ) , то гіпотеза про наявність узгодженості в оцінках експертів не

відкидалась з прийнятим рівнем значущості а і цей показник вважався
значимим, а група експертів репрезентативною.
Статистичний аналіз чинників, які мають найбільший вплив на термін
життя будівлі, виконано на основі аналізу одержаних результатів експертної
оцінки. Опитування експертів виконано з допомогою анкети, яка містить
перелік основних факторів, що впливають на тривалість життєвого циклу
будівлі (табл. 3.6). Ранжування виконано з допомогою натуральних чисел в
межах кількісного складу чинників (від 1 до n, де n=7 – кількість факторів).
Таблиця 3.6
Матриця рангів факторів, що впливають на тривалість життєвого циклу
будівлі
Номер експерта,
j=(1, K)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rij
Сума рангів

Ф1
3
4
3
4
4
3
3
4
3
3
34

Ф6
6
6
5
6
5
6
6
6
5
5
56

Ф7
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
15

Середня сума рангів r  (1 / 7 )  ( 34  70  31  54  20  56  15 )  40
Квадрат відхилення,
36
900
81
196
400
256

625



Ф2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
70

Чинник, i=(1, n)
Ф3
Ф4
Ф5
2
5
4
3
5
2
4
6
2
3
5
1
1
6
3
4
5
1
4
5
1
2
5
3
4
6
2
4
6
1
31
54
20

_

_

(rij  r)2
В результаті було встановлено, що:
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показник пов’язаних рангів (пов’язані ранги відсутні)

j

0;

_

2

Q  (r

загальна варіація рівна

U

ij

 r)2  36 + 900 + 81 + 196 +

400 + 256 + 625 = 2494;
коефіцієнт конкордації при відсутності пов’язаних рангів становить
w  12  Q i2 /( k 2 ( n 3  n )  12  2494 /(10 2 ( 7 3  7 )) = 0,89;

критерій Пірсона при відсутності пов'язаних рангів дорівнює
 2p  k ( n  1) w  10  ( 7  1)  0 ,89  53,4.

Коефіцієнт конкордації рівний 0,89, що говорить про досить високу
узгодженість оцінок експертів.
Теоретичне значення критерію Пірсона для числа ступенів свободи
(m = n – 1 = 6) і рівня значущості а = 0,05 згідно складає – 1,635 < 53,4,
тобто виконується умова, що розраховане значення критерію Пірсона більше
за теоретичне, тобто гіпотеза про наявність узгодженості в оцінках експертів
не відкидалась, а група експертів вважається репрезентативною.
80

70

Сума рангів

70
60

56

54

50
40

34

31

30

20
15

20
10
0
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Ф3

Ф4

Ф5
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Рис. 3.9. Гістограма
ранжирування факторів, що
впливають на тривалість
життєвого циклу будинків

Ф7

Фактори

Ранги, отримані від експертів, представлені у вигляді гістограми у
порядку

значущості

організаційно-технологічного

фактора

на

нове

будівництво (рис. 3.9). Представлена гістограма характеризує вплив
факторів, що мають найбільший вплив на термін життя будівлі з точки зору
експертів, які у своїх висновках враховували свій досвід.
Визначимо коефіцієнт впливу окремих чинників, як відношення рангу
чинника до суми рангів найвпливовіших чинників.
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70
 0,39 ,
70  54  56

(3.23)

kФ4 

54
 0,30,
70  54  56

(3.24)

kФ6 

56
 0,31.
70  54  56

(3.25)

kФ2 

Таким чином встановлено, що найбільш суттєвий вплив на термін
життя будівель,

мають такі фактори: природне старіння конструкцій та

фізичне зношення, забудова в ущільнених умовах, зовнішні та техногенні
впливи підтоплення.

3.4. Дослідження впливу дефектів і пошкоджень елементів будівель старої
забудови на їх експлуатаційну придатність

Будівлі старої забудови (кінець дев’ятнадцятого – початок двадцятого
століття) мають в своїй більшості схожі архітектурно-конструктивні рішення
(табл. 3.2)
Виконаємо оцінку ступеню впливу (%) дефектів і пошкоджень
будівельних конструкцій на експлуатаційну придатність будівлі методом
експертного опитування.
Визначення впливу виконано групою експертів у складі 5 фахівців (n =
5), чисельний і кваліфікаційний склад якої був обумовлений наявністю
експертів-фахівців, що мають достатній рівень компетентності з даної
проблеми.

Рівень

компетентності

експертів-фахівців

оцінювався

за

допомогою анкет самооцінки експерта (табл.. 3.4).
Оцінка міри компетентності експерта здійснена за допомогою системи
коефіцієнтів впливу: високий рівень самооцінки експерта прирівнюється до
1, середній - 0,8, низький - 0,5. Приклад самооцінки експерта наведено в
таблиці 3.5. Для розглянутого прикладу самооцінки експерта (див. таблицю
2.1 та 2.2, виділено жирним шрифтом) рівень компетентності складає 0,45 +
0,2 + 0,15 + 0,1 = 0,9, що вказує про високий рівень експерта (0,8< 0,9< 1).

107
До складу групи експертів для

визначення впливу дефектів і

пошкоджень будівельних конструкцій на термін життя будівлі,

увійшли

один доктор технічних наук, два кандидати технічних наук і два інженери, з
досвідом роботи на виробництві не менше 5 років (рівень компетентності
експертів склав 0,7 до 0,95). Думки експертів з даного питання занесені до
листів опитування за формою наведеною в табл. 3.8. Сумарна оцінка впливу
повинна складати 100%. Результати самооцінки експертів наведені табл. В1В10.

Результати

опитування

експертів,

позначених

літерами

А-Д,

представлені в табл. 3.7. Для узгодженого документу одержано середню
оцінку з врахуванням компетентності експертів.
Вплив дефектів будівельних конструкцій (S = 12) оцінюють n = 5
експертів, оцінку впливу i – ї конструкції (i = 1,…,S) дану j – м експертом (j =
1,…,n) позначимо через

a ij . Одержані результати представимо у вигляді

матриці

 a11

a
A   12
...

a
 S1

a12
a22
...
aS 2

... a1n 

... a2 n 
,
... ... 

... a Sn 

в якій кількість рядків відповідає кількості конструкцій (S = 12), а кількість
стовпців кількості експертів (n = 5). Оскільки оцінки впливу одної і тої ж
конструкції, що одержані від різних експертів не співпадають, то потрібно
визначити узгоджену думку

всіх

експертів з

врахуванням коефіцієнта

самооцінки експерта 
_
1 n
ai   aij   i ,
n j 1

де i = 1,..., S ; j = 1,..., n .
Результати визначення зведені в табл.. 3.7. В останньому стовпчику
результати приведені до сумарного впливу 100%.
Таблиця 3.7
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Узгоджена оцінка впливу дефектів будівельних конструкцій
Експерт, n = (А,...,Д)

А

В

Г

Д

Конструкція, S = (1,…,12)
Фундамент та основи
Несучі стіни
Стіни, перегородки
Перекриття
Сходи
Балкони
Дах
Покрівля
Підлоги
Вікна, двері
Оздоблення
Системи
водозабезпечення,
опалення,
каналізації,
електрообладнання

0,9

0,95

0,85

0,75

0,7

30
20
5
15
2
2
5
10
4
1
1
5

35
20
5
15
2
2
6
5
3
1
1
5

25
25
8
12
2
2
7
8
4
1
1
5

35
15
5
15
2
2
5
10
4
1
1
5

30
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Рис. 3.10. Гістограма впливу
дефектів конструкцій на
термін життя будівлі

Гістограма впливу дефектів конструкцій на тривалість життєвого циклу
будівлі за узгодженою думкою експертів наведено на рис. 3.10.
На другому етапі дослідження визначено дефекти та пошкодження
будівельних конструкцій, їх можливі причини та заходи

з усунення.

Деформації ґрунтових основ, ушкодження і дефекти фундаментів впливають
на технічний стан усіх будівельних конструкцій.
Залежно від технічного стану ґрунтової основи і фундаментів програма
детального обстеження може включати: дослідження гідрогеологічної
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обстановки в районі розташування будівлі або споруди і аналіз грантових
вод;

визначення

лабораторних

фізико-механічних

або

польових

властивостей

умовах;

фіксацію

ґрунтів

основи

фактичних

в

розмірів

фундаментів в плані, по висоті і в розрахункових перерізах; уточнення
розрахункової схеми фундаментів і діючих навантажень, інструментальновізуальне виявлення осідань фундаментів і просідань ґрунтів основи; сколів
захисного шару; ушкоджень антикорозійного захисту і гідроізоляції, тріщин,
висолів і іржа на поверхні фундаментів; лабораторне вивчення складу
новоутворень у бетоні і арматурі при взаємодії з агресивним середовищем;
обстеження відкритої арматури; визначення фізико-механічних властивостей
матеріалу; дослідження параметрів коливань ґрунтової основи, фундаментів і
підлоги; виконання перевірочних розрахунків здатності несучих підстав і
фундаментів.
Виявлення ушкоджень і дефектів фундаментів (осідання, сколи і
відшаровування захисного шару, стан гідроізоляції і антикорозійного
захисту,

корозія

і

міцність

матеріалу

фундаментів

тощо)

роблять

зондуванням ґрунтової основи з відриванням шурфів для оголення поверхні
фундаментів.

Якщо

нижче

заторфовані,

рихлі

піщані,

підошви

фундаментів

пилувато-глинисті

виявлені
ґрунти

насипні,

текучої

і

текучепластичної консистенції або інші слабкі ґрунти, в шурфах мають бути
закладені розвідувальні свердловини. Фізико-механічні характеристики
ґрунтів основи в лабораторних або полігонних умовах визначають:
статичним

зондуванням;

динамічним

зондуванням;

зондуванням

з

використанням крильчаток для випробування ґрунту на обертальний зріз;
гвинтовими

штампами;

радіальними

і

Визначення

міцності

каменю

фундаментах

у

лопатевими

пресиометрами.
за

механічними

характеристиками його поверхневого шару виконують молоток Шмідта,
Кашкарова або подібними пристроями. Для точнішого виміру міцності
масиву фундаментів і виявлення прихованих в них дефектів використовують
неруйнівні методи (акустичний; радіометричний; магнітометричний тощо.
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Характерні дефекти фундаментів та ґрунтових основ (група факторів
види пошкодження) наведено в табл. Г.1. Кожна група факторів складається
із сукупності підфакторів (видів моніторингу) Декомпозиція груп факторів
представлена в третьому стовпчику табл. Г.1.
Найбільш характерні дефекти та пошкодження кам’яних та цегляних несучих
стін та несучих перегородок (група факторів види пошкодження) наведені в
табл. Г.2. Оцінка впливу пошкодження будівельних конструкцій на
експлуатаційну придатність будівель старої забудови наведено в табл.3.8.
Таблиця 3.8
Оцінка впливу пошкодження будівельних конструкцій на експлуатаційну
придатність будівель старої забудови
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Будівельна конструкція
Фундамент та основи
Несучі стіни
Стіни, перегородки
Перекриття
Сходи
Балкони
Дах
Покрівля
Підлоги
Вікна, двері
Оздоблення
Системи водозабезпечення, опалення, каналізації,
електрообладнання

Оцінка впливу, %
31
20,1
5,6
14,4
2
2
5,6
8,5
3,8
1
1
5

Встановлено, що найбільш суттєвий вплив на тривалість експлуатації
будівель старої забудови, впливають пошкодження фундаментів та основи,
несучих стін та перекриття. Таким чином саме ці елементи будівель в першу
чергу повинні підлягати дослідженням та інструментальному моніторингу.
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3.5. Дослідження технічного стану елементів будівель старої забудови
в умовах невизначеності

В п. 2.2 вказано на те, що категорії технічного стану будівлі за діючими
нормами встановлюється декларативним методом. Наукове обґрунтування
категорії технічного стану дозволить розпізнати стан будівлі в залежності від
градієнта чинників впливу, проводити ремонт без припинення експлуатації і
вчасно визначати ступінь, витрати і глибину інженерного втручання. При
цьому, мінімізується ризик при експлуатації об'єкту за рахунок своєчасного
планування робіт з відновлення його експлуатаційної придатності. Для
вирішення цієї проблеми доцільно використати експертні системи та методи
аналізу на основі апарату нечіткої логіки. Отже є система (конструктивний
елемент, будівля або споруда в цілому), яка знаходиться в одному з
випадкових станів Di , що наведені в нормативних документах [103] для
конструкцій. Вважаємо, що сформульована сукупність ознак, кожна з яких з
певною вірогідністю характеризує стан системи (конструкції). Потрібно
побудувати вирішальне правило, за допомогою якого сукупність ознак була б
віднесена до одного з можливих станів, та оцінити достовірність прийнятого
рішення, а також міру ризику помилкового рішення.
Все сказане вище застосовано для діагностування стану фундаменту
триповерхового будинку старої міської забудови.
До моменту діагностування була оброблена статистична інформація по
раніше виконаних обстеженнях подібних будинків, що в 2005 – 2011 роках.
Діагностична матриця (таблиця 3.9) побудована за результатами обстеження
фундаментів сорока будинків старої міської забудови.
У таблицю включена апріорна вірогідність по чотирьох станах: 1 нормальний, 2 - задовільний, 3 – непридатний до нормальної експлуатації та
4 - аварійний.
Діагностування
ознаками:

фундаменту

споруди

здійснюється

за

п’ятьма
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- тріщини в цоколі;
- викривлення горизонтальних ліній цоколя, нерівномірне осідання з
прогином;
- вибоїни, відколи, порушення штукатурного шару цоколя;
- деформації основи, ґрунтів, вимощень, полів, замочування;
- міцність кам’яної кладки.
Ознаки діагностувалися як трьох, чотирьох розрядні (табл.. 3.9).
Таблиця 3.9
Діагностична матриця для фундаментів будинків старої міської забудови
Діагностичні ознаки

Ознаки

P(kij )

S1

S2

Тріщини в цоколі шириною
розкриття, мм:

до 1,5
до 5
наскрізні до 30,
окремі до70
Наскрізні більше
90
до 0,01
більше 0,01
більше 0,02

P (k11 )
P (k12 )

P(k13 )

0,3
0,60
0,05

P (k14 )
P ( k 21 )
P ( k 22 )

Викривлення
горизонтальних ліній
цоколя, нерівномірне
осідання з прогином
Вибоїни, відколи,
порушення штукатурного
шару цоколя,
пошкодження, %

Деформації основи,
ґрунтів, вимощень, полів,
замочування

Міцність кам’яної кладки

S4

0,3
0,55
0,1

S3
0,15
0,35
0,25

0,1
0,1
0,2

0,05

0,05

0,25

0,6

P(k23 )

0,8
0,15
0,05

0,6
0,3
0,1

0,4
0,3
0,3

0,1
0,2
0,7

немає

P(k31)

0,7

0,6

0,2

0,05

до 25

P(k32 )

0,25

0,35

0,3

0,15

більше 25,
руйнування
конструктивних
елементів
немає
поверхневі
різка втрата
стійкості
прогресуючі
деформації
ґрунтової основи
проект.

P(k33 )

0,05

0,05

0,5

0,8

P ( k 41 )
P ( k 42 )

P(k43 )

0,8
0,1
0,05

0,7
0,2
0,05

0,2
0,2
0,3

0,2
0,2
0,2

P ( k 44 )

0,05

0,05

0,3

0,4

P(k51)

0,7

0,45

0,3

0,1

до

P(k52 )

0,25

0,3

0,4

0,3

менше

P(k53 )

0,05

0,25

0,3

0,6

P( S i )

0,05

0,25

0,3

0,4
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В таблицю зведена апріорна вірогідність реалізації вказаних ознак в
кожному стані, отримані на основі статистичної обробки результатів раніше
виконаних обстежень сорока фундаментів.
В

ході обстеження наступного фундаменту вказані вище ознаки

проявилися таким чином:
- тріщини в цоколі - наскрізні до 30, окремі до70 мм;
- викривлення горизонтальних ліній цоколя, нерівномірне осідання з
прогином - більше 0,02;
- вибоїни, відколи, порушення штукатурного шару цоколя - до 25%;
- деформації основи,

ґрунтів, вимощень, полів, замочування -

прогресуючі деформації ґрунтової основи;
- міцність кам’яної кладки менше.
При використанні даних таблиці 2 та наведеної вище методики і
вказаних умов отримаємо:
P( S1 ) P( K * / S1 )  0,05(0,05 * 0,05 * 0,25 * 0,05 * 0,05)  3,125 *106 ;
P( S 2 ) P( K * / S 2 )  0,25(0,1 * 0,1* 0,35 * 0,05 * 0,25)  109,375 *106
P ( S 3 ) P ( K * / S 3 )  0,3( 0, 25 * 0,3 * 0,3 * 0,3 * 0,3)  607 ,5 * 10 6

P( S 4 ) P( K * / S 4 )  0,4(0,2 * 0,7 * 0,15 * 0,4 * 0,6)  2016 *106

Знаменник узагальненої формули Байеса для усіх станів однаковий і
визначається із залежності
n

 P(S

s

) P ( K * / S s )  ( 3,125  109 ,375  607 ,5  2016 ) * 10  6  2736 * 10  6

.

s 1

Тоді апостеріорна вірогідність станів складає
P( S1 / K * )  3,125 / 2736  0,0011 ;
P( S 2 / K * )  109,375 / 2736  0,0399 ;
P ( S 3 / K * )  607,5 / 2736  0, 222 ;

P( S 4 / K * )  2016 / 2736  0,7368 ;

Враховуючи вирішальне правило, фундамент, по усій сукупності
вказаних діагностичних ознак з вірогідністю 0,736 може бути віднесений до
четвертої (аварійної) категорії технічного стану.
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У [22] пропонується пороговий рівень розпізнавання приймати рівним
P ( S i / K * )  Pi , де Pi  0,9 . Вказано, що якщо P( S i / K * )  Pi , то рішення про

діагноз не приймається (відмова від розпізнавання) і у такому разі потрібна
додаткова інформація.
Для оцінки міри упевненості (імовірність) призначення вказаної
категорії

аналіз

отриманих

P(S i / K * )

значень

можна

виконати

з

використанням методів теорії інформації.
Центральне місце в теорії інформації займає поняття ентропії системи.
Ентропія в теорії інформації характеризує міру невизначеності системи.
Якщо розглядається елемент технічної системи S (фундамент), яка
може мати декілька випадкових станів S i з вірогідністю P( S i ) і один з його
станів обов'язково реалізується, а два стани одночасно неможливі, то
n

 p(S

i

) 1.

i 1

Імовірність станів будь-якої системи 0  P( S i )  1 , тому ентропія є
позитивною величиною. Відомо, у випадку коли всі стани рівно імовірні,
оцінка ентропії довільної системи
H ( S )  log( n) ,

де n- число можливих станів системи.
В нашому випадку при n  4 значення H ( S )  log( 4)  0,602 . Чим ближче
ентропія елементу системи до цього значення, тим більше невизначеність
при розпізнаванні його станів. Чим вона дальша, тобто ближче до нуля, тим
невизначеність нижча. У даному прикладі ентропія H ( S ) стану даного
елементу системи - фундаменту, вийшла рівною
n

H ( S n )   P( S i ) log(P( S i )) 
i 1

 0,0011 2,9586  0,0399  1,399  0,222  0,6536  0,7368  0,1326  0,3018.

Ступінь визначеності стану фундаменту визначається із:
V ( S n )  H ( S )  H ( S n )  0,7368  0,3018  435 .
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Таким чином, обстежуваний фундамент з вірогідністю 0,7368 належить
до четвертої (аварійної) категорії технічного стану з відносною мірою
визначеності цього стану, рівною 0,435/0,7368=0,59. Ці параметри надалі
можуть бути використані при аналізі технічного стану і ступеня його
визначеності вже для складнішої системи – будинку в цілому. Параметр
V (S n ) представляє не що інше як кількість внесеної інформації про стан S n

відносно стану S i , що має максимальну міру невизначеності. Його можна
розглядати як вклад стану цього елементу системи в стан будинку в цілому.

Висновки до розділу 3
1. Особливості експлуатації будівель старої забудови полягають у тому,
що для них враховувалися мінімальні техногенні впливи, котрі відповідали
часу їх проектування, зведення та початкової експлуатації, а останніми
десятиліттями експлуатують в умовах інтенсивних впливів з тенденцією їх
збільшення, тому при виборі раціональних інструментальних систем
забезпечення їх експлуатаційної придатності визначаючими факторами
повинні бути зміни умов експлуатації (рівень техногенності, прилегла
забудова, експлуатаційні навантаження). Для старих будівель, особливо
таких,

що

мають

автоматизований

історичну,

моніторинг

архітектурну
має

стати

та

культурну

обов’язковою

цінність

складовою

експлуатації.
2. Встановлено, що найбільш суттєвий вплив на тривалість життєвого
циклу будівель мають природне старіння конструкцій та фізичне зношення,
ущільнені умови забудови, природне та техногенне підтоплення. Виконано
оцінку ступеню впливу дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій на
експлуатаційну придатність будівлі методом експертного опитування.
Виявлено, що пошкодження основ та фундаментів, несучих стін та
перекриттів найбільше впливають на надійність експлуатації об’єктів старої
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забудови і саме ці елементи будівель у першу чергу повинні підлягати
інструментальному моніторингу.
3.

При

виконанні

ремонтних

робіт

на

етапі

експлуатації

інструментальні вимірювання є їх частиною і виконуються, паралельно з
експлуатацією - без відселення мешканців, або послідовно з експлуатацією з відселенням мешканців. При цьому настає період соціального дискомфорту
мешканців, з необхідністю компенсації матеріальної чи моральної шкоди, що
збільшує

трудомісткість

і

вартість

ремонтних

робіт

в

цілому

і

інструментальних вимірювань - зокрема.
4. Тривалість періоду соціального дискомфорту дорівнює загальній
тривалості ремонтних та вимірювальних робіт, що їх супроводжують. Для її
обчислення необхідно визначити основні техніко-економічні показники,
тобто – тривалість, трудомісткість та собівартість

робіт з поточного,

аварійного і вибіркового капітального ремонту з відселенням, без відселення,
або частковим відселенням мешканців.
5 Своєчасна поточна вимірювальна інформація про технічний стан
будівлі отриманій системою інструментального моніторингу збільшує
міжремонтний період та зменшенує трудомісткість ремонтних робіт.
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬ

4.1. Особливості застосування будівельних інформаційних моделей
комплексного процесу вимірювальних робіт для старих будинків

Для забезпечення повноти інформаційної моделі об'єкта моніторингу
розробка інформаційних моделей комплексного процесу вимірювальних
робіт для старих будинків вимагає формулювання наступних особливостей
інформаційних завдань та послідовності їх вирішення:
1. Існує прототип?
2. Існує документація проектна?
3. Існують результати попередніх контролів?
4. Необхідна ідентифікація об'єкта на поточний момент.
5. Необхідна ідентифікація ТЗ об'єкта на поточний момент.
6. Необхідна ідентифікація дефектів об'єкта на поточний момент.
7. Необхідна ідентифікація геодезії об'єкта на поточний момент.
8. Необхідна ідентифікація кліматичних навантажень об'єкта на поточний
момент.
9. Необхідна

ідентифікація експлуатаційних навантажень об'єкта на

поточний момент.
10. Необхідна ідентифікація критичних вузлів об'єкта на поточний момент.
11. Визначення КТС КИТ для моніторингу об'єкта.
12. Уточнення КТС КИТ для моніторингу об'єкта за результатами
моніторингу.
13. Оптимізація КТС КИТ для моніторингу об'єкта.
Кроки (рішення задач) з 4 по 13 виконуються ітераційно до
забезпечення повноти інформаційної моделі об'єкта моніторингу.
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Для вирішення наведених задач сформулюємо наступні елементи
структури і дисципліну використання КТС КИТ:
1. Структура КТС КИТ і дисципліна використання КТС КИТ (ДВ КТС КИТ)
визначається завданням моніторингу технічного стану (ТС) конкретного
базового об'єкта (БОМ).
2. Вхідні дані для визначення ТСБОМ як об'єднання вихідних даних,
вихідних параметрів, інтервалів значень даних і параметрів, розрахункових
даних.
3. Модель БОМ - МБОМА, як складова модель:
• Формалізація вхідних і вихідних даних;
• Геометрична модель БОМ;
• Конструктивна модель БОМ;
• Модель застосованих матеріалів для реалізації БОМ;
• Модель застосованих технологій для реалізації БОМ.
4. Критеріальна модель БОМ - КМБОМ:
• КМБОМ для вихідних даних та їх обмежень;
• КМБОМ для параметрів і їх обмежень;
• КМБОМ для вихідних і розрахункових даних та їх обмежень.
5. Модель локалізації БОМ - МЛБОМ:
• Модель фундаменту БОМ - МФБОМ;
• Модель навантажень фундаменту і ґрунту БОМ - МНФГБОМ;
• Модель кліматичних навантажень БОМ - МКНБОМ: Інсоляційний, вітрова,
вібраційна, гідронавантаження, навантаження середовища.
• МЛБОМ = МФБОМ-V- МНФГБОМ-V- МКНБОМ
6. Модель експлуатаційних навантажень МЛБОМ-V-Мбома (МЕНБОМ).
7. Критерії експлуатаційної придатності МЛБОМ-V-Мбома (КЕПБОМ).
8. Модель убування експлуатаційної придатності МЛБОМ-V-Мбома
(МУПБОМ).
9. Модель обмежень оптимізаційного функціоналу експлуатаційної
придатності МЛБОМ-V-Мбома (МОФЕПБОМ):
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• По «слабкій ланці» експлуатаційної придатності;
• За швидкістю убування експлуатаційної придатності (зміна «слабкої ланки»
в процесі експлуатації).
10. КТС КИТ
• Доступність КТС КИТ (Д КТС КИТ);
• Експлуатаційна вартість КТС КИТ (ЕС КТС КИТ);
• Застосування ДВКТС КИТ (ПДИ КТС КИТ);
• замінні КТС КИТ (З КТС КИТ);
• Розрахунковість вимірюваних даних КТС КИТ (Р КТС КИТ).
11. ЗАВДАННЯ: удосконалення організаційно-технологічних рішень
інструментальних вимірювань для забезпечення експлуатаційної придатності
будівель старої забудови.
Для вирішення завдання удосконалення організаційно-технологічних
рішень інструментальних вимірювань для забезпечення експлуатаційної
придатності будівель старої забудови наведемо критерії щодо елементів
моделі.
Критерії щодо МЛБОМ-V-МБОМА
1. Надійність 1 (H1) властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених
межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати
необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування технічного
обслуговування ремонту.
2. Надійність 2 (H2) також стійкість якості по відношенню до всіх можливих
збурень.
3. Безвідмовність (КБ) ймовірність безвідмовної роботи конструкції за
певний проміжок часу.
4. Довговічність (КД) ймовірний проміжок часу безвідмовної роботи
конструкції
5. Ремонтопридатність (КР) ймовірність того що несправна система може
бути відновлена за заданий час.
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Критерії щодо КТС КІТ-- ДІ КТС КИТ
1. З метою визначення заданих вихідних донних БОМ визначення КІТ-- ДІ
КТС КИТ.
2. З метою визначення заданих вихідних донних БОМ визначення КІТ-- ДІ
КТС КИТ із заданої сукупності.
3. З метою визначення заданих вихідних донних БОМ визначення КІТ-- ДІ
КТС КИТ з урахуванням розрахунковості вимірюваних даних.
4. З метою визначення заданих вихідних донних БОМ визначення КІТ-- ДІ
КТС КИТ із заданої сукупності з урахуванням розрахунковості вимірюваних
даних.
Узагальнені групи основних параметрів (таблиця 4.1), що визначають
експлуатаційну

придатність

будівель

(критерії

експлуатаційної

придатності) характеризують:
- конструктивну надійність, фізичну довговічність (міцність і стійкість
конструкцій, волого- і морозостійкість конструкцій, водонепроникність
конструкцій);
- функціональне відповідність, моральну довговічність (питомі площі і
кубатура, температурно-вологісний режим приміщень, герметичність,
звукоізоляція, інженерне обладнання і комунікації);
- архітектурно-художнє оформлення та відповідність призначенню;
- економічність зведення і експлуатації.
Конкретний їх перелік і числові значення встановлюються в проекті
при виборі об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будівель,
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Таблиця 4.1
Індивідуальні показники критичності та лінгвістичні шкали оцінювання
Показники

Порядкові шкали

Важкість
наслідків

1. Відмова призводить до катастрофічної ситуації
2. В результаті відмови виникає необхідність в прийнятті екстрених заходів для
запобігання катастрофічної ситуації
3. Відмова призводить до втрати деяких експлуатаційних властивостей. В
результаті чого час експлуатації може скоротитися
4. Відмова призводить до втрати деяких експлуатаційних властивостей, які не
впливають на тривалість експлуатації
5. Відмова змінює режими роботи залежних елементів, що збільшує
ймовірність їх відмов

Резервування

1.Резервування неможливо
2. Резервування можливо, але відсутнє
3. Одноразове резервування без контролю стану резерву
4. Одноразове резервування і стан резерву контролюється
5. Дворазове і більше резервування без контролю стану резерву
6. Дворазове і більше резервування, стан резерву контролюється

Імовірність
відмови

1. Елемент володіє високою ймовірністю відмови протягом експлуатації
2. Відмова вважається можливою і ймовірною (конструкція пройшла достатній
обсяг випробувань, що забезпечує прийнятний рівень ймовірності безвідмовної
роботи)
3. Відмова вважається можливим, але малоймовірним (відмов даного елемента
на попередніх аналогах не спостерігалося)
4. Відмова можливий, але вкрай малоймовірний (при проектуванні вжиті
заходи для виключення відмови, забезпечений високий показник
безвідмовності, досягнута стабільність характеристик, відсутні граничні
температурні, радіаційні, вібраційні навантаження і т.д.
5. Відмова вважається неможливою (відсутні логічні умови для виникнення
відмови)

Стійкість до
впливу
зовнішніх
несприятливих
факторів

1. З досвіду експлуатації відомо, що в умовах впливу зовнішніх факторів ресурс
менше, ніж проектний
2. Досвід експлуатації в умовах впливу зовнішніх факторів відсутній, але аналіз
передбачає, що ресурс менше проектного
3. Фактичний ресурс в реальних умовах експлуатації близький до проектного.
4. Відомо, що реальний ресурс більше проектного
5. Відсутні несприятливі фактори зовнішнього впливу в період експлуатації

1. Стан елементу не контролюється
Контроль стану
2. Передбачений контроль без прогнозування
елемента
3. Передбачений прогнозує контроль
Існування
ризику

Можливість
локалізації

Ризик існує від початку функціонування до:
1. Закінчення експлуатації
2. Завершення другого етапу функціонування
3. Завершення першого етапу функціонування
1. Локалізація потрібна, але технічно неможлива в даній конструкції
2. Передбачені заходи до локалізації відмови
3. Спеціальні заходи до локалізації відмови не потрібні
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Критичність

системи

(елементу)

є

властивість

елемента,

що

відображає можливість виникнення відмови і визначає ступінь впливу на
працездатність системи в цілому для даного рангу наслідків. Критичність не
може бути визначена тільки одними властивостями елемента, а повинна
визначатися в рамках всього технічного об'єкта, його функціональної
структури.

Найбільш

поширеними

показниками,

що

характеризують

критичність, є структурна важливість і важливість в сенсі надійності,
критичність розглядається як більш широке поняття - векторна властивість:
• На момент t.
• За відносною величиною залишкового ресурсу DEL на момент t.
• За швидкістю убування залишкового ресурсу VD на момент t.
• За вартістю збитку DS на момент t.
• За вартістю поточного ремонту Vos (De, t) на відносну величину De
залишкового ресурсу.
Весь період експлуатації БОМ, безпосередньо залежить від значень їх
поточної надійності і показників довговічності (технічного ресурсу, терміну
служби). При проведенні моніторингу технічного стану (ТС) складних
систем постійним завданням, що підлягає розв'язанню є організація
контролю за розвитком дефектів через старіння елементів при експлуатації,
дефектів, що виникають з плином процесу в результаті процесів деградації, а
також в результаті неправильної експлуатації і ремонтів. Умови проведення
процедури контролю (спостерігаємість факторів) впливають на виявлення
дефектів, особливо, якщо для підвищення достовірності визначення дефектів
виникає потреба комбінувати методи контролю. Комбінування методів має
передбачати не тільки використовування лише одного методу, але і їх
чергування у певній послідовності (технології). Однак, незважаючи на значні
успіхи в розвитку методів контролю і вживані заходи з контролю ТЗ різних
систем, окремі дефекти залишаються невиявленими і стають причинами і
результатами аварійних ситуацій і великих катастроф.
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Таким

чином

вибір

стратегії

застосування

методів

контролю

ґрунтується на прагненні, з одного боку, підвищити ймовірність виявлення
дефектів і, з іншого боку, знизити різні техніко-економічні витрати на
проведення контролю.
Об'єктивний аналіз застосування різних методів привів до доцільності
застосування комплексних систем контролю, які використовують різні за
фізичною природою методи дослідження, що, в свою чергу, дозволить
виключити недоліки одного методу, взаємодоповнити методи і реалізувати
тим самим принцип "надмірності" для підвищення надійності контролю
систем і агрегатів. Комплексне застосування методів контролю для
діагностики та виявлення дефектів в агрегатах і системах направлено на
забезпечення

збільшення

ефективності

і

достовірності

контролю,

продовження працездатності та ресурсу. Тому при формуванні комплексу
методів контролю різної фізичної природи виникає проблема оптимізації
складу комплексу з урахуванням критеріїв їх ефективності і витрат ресурсів.
З аналізу наявних характеристик випливає необхідність вирішення завдання
вибору складу (комплексу) методів контролю як завдання в оптимізаційній
постановці.
Завдання формування комплексу різних методів контролю для
виявлення сукупності можливих (найбільш небезпечних дефектів) в системі
може бути сформульована як оптимізаційна багаторівнева однокритеріальна
(багатокритеріальна) задача дискретного програмування. Актуальними при
проведенні контролю є також завдання оптимального розподілу обсягів
контролю на всіх етапах життєвого циклу об'єкта, оптимізації місць і
параметрів контролю, планування технічного обслуговування системи з
урахуванням економічних показників. Рішення завдання - оптимальне
поєднання різних методів контролю, застосування яких найбільш ефективно
при експлуатації та аналізі ресурсу дорогих систем.
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4.2. Розробка будівельних інформаційних моделей комплексного процесу
вимірювальних робіт для забезпечення експлуатаційної придатності будівель
старої забудови

Інформаційне моделювання є процесом, результати кожного етапу
якого, тобто інформаційні моделі будівлі, сильно відрізняються один від
одного в залежності від стадії життєвого циклу об'єкта і тих вимог, які
пред'являються до моделювання при вирішенні виникаючих завдань. Та й
сам будівельний об'єкт сильно залежить від стадії свого існування: якщо при
проектуванні він віртуальний, а під час будівництва поступово знаходить
реальний вигляд, то на довгому етапі експлуатації будівлю нарешті входить в
пору стабільності і вже не схильне до значних змін. Інформаційна модель об'єкт

досить

мінливий,

залежить

від

кола

вирішуваних

завдань.

Напрацьований досвід використання БIM дозволяє говорити про деяку
загальну структуру інформаційної моделі будівлі:
• Інформаційна модель повинна поєднувати дані різних типів і форматів. Як ядро інформаційної моделі доцільно використовувати геометричну
модель. На її основі розвиваються інші види просторово-подібних моделей,
наприклад, топографічна, архітектурна, конструктивна, характеристика
міцності. Геометрична модель семантично пов'язує інформацію про процеси,
що відбуваються всередині об'єкта, і діях, вироблених над об'єктом.
Геометрична

модель

спочатку

будується

як

об'єктно-орієнтована

параметрична 3D модель.
• Інформаційна модель повинна супроводжувати весь життєвий цикл
будівельного об'єкта, тобто проектування, будівництво, експлуатацію,
реконструкцію
інформаційна
змінюється.

та

ліквідацію.

На

модель доповнюється

кожному

етапі

і коригується,

життєвого

циклу

тобто динамічно
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•

Цінність

інформаційної

моделі

і

значимість

її

елементів

визначаються цілями їх використання на різних етапах життєвого циклу
будівельного об'єкта.
• Інформаційну модель потрібно створювати не тільки для об'єктів
нового будівництва, але і для об'єктів, які вже перебувають в експлуатації.
Складання електронного паспорта будівлі дозволяє організувати моніторинг
об'єкту і підвищити ефективність управління таким будинком. Особлива
увага повинна бути приділена будівлям, які представляють культурну
спадщину, тому що до техногенних і людських факторів руйнування
приєднуються природні фактори впливу.
Сама ж математична модель будівельного об'єкта декомпозитується за
функціональним принципом, як така, що найбільш повно відповідає
спрямованості на вирішення погано формалізованих задач структурного
синтезу в умовах, коли параметричний синтез у відповідності до цієї
технології є результатом всього етапу ІП, тобто ці етапи по суті міняються
місцями

в

порівнянні

з

загальноприйнятою

стратегією

системних

досліджень, коли структурний синтез проводиться на базі варіантів вже
оптимальних в параметричному сенсі.
В – базовий об'єкт моніторингу (БОМ)
В  Dat  B , Str B 
Dat

 B  – безліч даних щодо В

Str B  – структури на В (часткові порядки)

Оператори визначення
Е – область визначення;
D – область значень;
Prs – параметри структури:
Prf – параметри режимів функціонування.
Dat  B   E B   D B   Pr s B   Pr f B 

Складові частини:

El  B  – елементарні (не складові) частини В;
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Uz B  – вузли В;
Kr B  – конструктиви В;

CF B  – конфігурації з'єднань
p

  CFp B    Kr B n  Uz B l  El B m | L p

Конструкти вна
модель В

def p

p

n, m, l – суть кратності входження



p  ii ,n , j1, j , k1,m



L p – відношення суміжності елементів, вузлів, конструкцій з індексом p.

Предикати (оператори визначення):

V – вимірювані V B )  Dat B  ;

R – розрахункові R( B)  D B  ;
Vx – вхідні дані V x B   E B   Pars B   Parf  B  ;
Vd – вихідні дані Vd B   D B   R B  .

Спостережуваний об'єкт: M t B   V B   V x B   V d B   R B 
def

M R – оператор визначення матеріалів

Модель застосованих матеріалів: M R B   M R  CFp B 
p

Визначимо модель технології суміщення в В як

MsB    MsB, Pi , Pj  , де модель суміщення вузлів для реалізації БОМ – це
i , j 

Ms B , Pi , P j   G Pi , P j , K G Pi , P j , F Pi , P j , Or Pi , P j , Df Pi , P j , де
G Pi , P j  – спільна межа частин Pi , P в  CF p B 
P

K G Pi , P j  – кріплення (матеріал) з'єднання між частинами Pi , P в В
F Pi , P j  – діючі фактори (типи з'єднань) між частинами Pi , P в В
Or Pi , P j  – взаємна орієнтація частин Pi , P в В
Df Pi , P j  – взаємний вплив частин Pi , P в В

Під геометричною моделлю БОМ M G B  будемо мати на увазі безліч
даних по БОМ B, El,Kr, Uz, які характеризують геометричні показники,
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габарити, компонування, конфігурації розподілені за інформаційним( Dat  B 
) і структурним ( Str B  ) просторами, виходячи з геометричних, спільно з
функціональними, принципів декомпозиції, тобто
M G B   Dat G  B , StrG B 
Dat G B   Dat B 
StrG B   Str B 

В основній частині геометричній моделі в першу чергу міститься
схематична модель геометрії об'єкта. Об’єкт при всій своїй обов'язковій
точності буде все ж дуже наближено відповідати реальній геометрії існуючої
будівлі і, наприклад, абсолютно непридатний для геодезичного контролю.
Схематична геометрія, по-перше, забезпечує опис взаємодії (з'єднання)
складових елементів об'єкта будівництва. Вона може використовуватися,
зокрема, для створення схеми розрахунків стійкості будівлі до зовнішніх
навантажень, а також при можливій експлуатації або при проектуванні
реставрації або капітального ремонту.
Критеріальна модель БОМ:
M cr B   M C1  M C 2  M C 3  M C 4  M C 5 , де

- Критеріальна модель вихідних даних M C1  V B   V x B  | C1 
- Критеріальна модель параметрів M C 2  Pr B   Par s  B   Par f  B  | C 2 
- Критеріальна модель вихідних даних
M C 3  Vd B   D B   Pars B   Parf

B  | C 3 

- Критеріальна модель навантажень
M C 4  V x  B   E  B   Pars B   Parf B  | C 4 

- Критеріальна модель експлуатаційної придатності
M C 5  V x B   E  B   Pars B   Parf  B  | C 5 
C1  C5 – задаються оператори проекції на підмножини
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Характеристики

комплексу

технічних засобів

вимірювальної

техніки

KTC  SI i i 1, N – комплекс технічних засобів вимірювальної техніки SI i i 1, N .

Для SI i i 1, N визначено E SI i  , D SI i  ,

Pars SI i  , Parf SI i 

Також визначено:
1,

- доступність SI i  DS SI i , T j , M t B   

t  T j , B  M t B   

;

0

T j – часовий інтервал експлуатації SI i ;

- вартість експлуатації PSI i   K iTi , Ki – вартісний коефіцієнт;
- можливість заміни Q SI i   Q SI ij  ;
- сукупність вимірювальних засобів для вимірювання тих же значень, що і
SI i ;

- Розрахунковість вимірюваних даних RSI i   E SI i   V  Vx ;
- дисципліна використання (обмеження)
Cond SI i   Det SI i   M R SI i   D SI i 

Модель локалізації В , яка буде позначатися як МЛ В  є складовою з
наступних моделей:
МЛ В   МЭН В   МКН В   МНФГ

В  , де

МЭН

В  – модель експлуатаційних навантажень;

МКН

В  - модель кінематичних навантажень (інсоляція, вітрова, гідро,

термонавантаження, вібраційна, радіаційна);
МНФГ  В  – модель навантажень фундаменту і ґрунту.




МНФГ В     CF B , М tФ В , FgФ   CF B   , де
 рФ

 рФ

- Ф – індекс приналежності до фундаменту;
- FgФ – розподілене навантаження на конструкції фундаменту з боку ґрунту і
власне будівлі;



МЭН В     CF B , М s B , M t B , Fe   CF  B  
 p

р
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- Fe – розподілена експлуатаційне навантаження на конструкцію В



МКН В    CF B , М s B , M t  B , FK   CF B   , де
 p

р

- FK – розподілена кліматична навантаження на конструкцію В
Def. Під навантаженістю маються на увазі дії на В , що не призводять до
зміни структури Str(B) в межах допустимих відхилень.
Модель убування експлуатаційної придатності (МУЭП)



МУЭП  В, t   M G B , M s B , M R B , M t B ,  CF  B 
p


t 0 ,  t  t 0




 M G  B , M s B , M R  B , M t B ,  CF B    M G B , M s B , M R  B , M t  B ,  CF B 
p
p

 t0 
t

тобто, МУЭП В, t0   МУЭП В, t   t  t 0

 

i
При цьому   j

i 1,3
j 1,5

, задаються на трьох послідовних інтервалах

життєвого циклу T1  0, t1  , T2  t1 ,t 2  , T3  t2 ,  
клB : T1  T 2  T 3

життєвийци

номерами яких відповідає верхній індекс номера

Тимчасова інтервалу, и mesij  , t  Ti – міра на i - го інтервалу життєвого
циклу для j-го елемента.
Визначимо

слабку

ланку

CZ УЭП t   K rj * B , Uz ( B ) j * , El

N ij t 
N j 0

за

j*

експлуатаційною

придатністю

B  для котрого визначається

як:

j * з умови

 min, t  Ti
j

Визначимо

слабку

за

швидкістю

зменшення

ланку

експлуатаційної

придатності як : CZ УЭП t   K rj* B , El j * B , U zj* B  для якого j * визначається
з умови ,  t  
i
j

N ij t   N ij Ti1 
N ij Ti1 

, mes ij  ij t   max , t  Ti
j

Сформулюємо загальні критерії щодо експлуатаційної придатності
будівель:
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надійність 1 (H1) - властивість об'єкта зберігати в часі у встановленому
межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати
необхідні функції в заданих режимах за умови застосування технічного
обслуговування, ремонту;
надійність 2 (H2) - також стійкість характеристик якості по
відношенню до всіх можливий збурень;
безвідмовність (КБ) - ймовірність безвідмовної роботи конструкції за
певний проміжок часу;
довговічність (КД) - ймовірній проміжок часу безвідмовної роботи
конструкції;
ремонтопридатність (КР) ймовірність того, що несправна система може
бути відновлена протягом заданого часу.
Сформулюємо критерії щодо експлуатаційної придатності будівель
старої забудови, а саме узагальнені групи основних параметрів, що
визначають експлуатаційну придатність будівель:
критерії, що характеризують конструктивну надійність, фізичну
довговічність (міцність і стійкість конструкцій, волого- і морозостійкість
конструкцій, водонепроникність конструкцій CRT (1));
критерії, що характеризують функціональну відповідність, моральну
довговічність (питомі площі і кубатура, температурно-вологісний режим
приміщень,

герметичність,

звукоізоляція,

інженерне

обладнання

та

комунікації CRT (2));
критерії, що характеризують архітектурно-художнє оформлення та
відповідність призначення CRT (3).
Конкретний їх перелік і числові значення встановлюються в проекті
при виборі об'ємно-планувального и конструктивних рішень будівель,
будівельних матеріалів и конструкцій з урахуванням призначення, и
особливо кожної будівлі або споруди, району будівництва.
Під узагальненим критерієм будемо мати на увазі:
UCrit B , t   H 1 , H 2 , КБ , КД , КР , Crt1 , Crt 2 , Crt 3 , Pars , Parf , t
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Під

узагальненою

моделлю

об'єкта

В

маємо

на

увазі

:

,  CFp B , M G B , M s B , МУЭПВ , МЛ В , М t В , M R B ,


UM B, t    p

i
i
,  j , t
MCritB ,  j 

При цьому під математичною моделлю розуміємо системи рівнянь
різного виду, що описують всі значущі для дослідження, або області
дослідження, процеси и об'єкти, а не цифровий опис різного виду
геометричних поверхонь, що лежать в його основі. Компонувальні рішення
здійснюють з урахуванням максимально можливої кількості зовнішніх
факторів та взаємозв'язків між підсистемами при формуванні основних
властивостей.
Завдання щодо формування і обґрунтування топологічної структури,
що наведене в різного вигляду кресленнях, в електронному втіленні являють
собою геометричну модель (головний об'єкт геометричної моделі
будівельній об'єкт). Таке завдання,
функціональні підсистеми

та

як правило, формує

принципи

математичного

-

і головні

моделювання

досліджуваних об'єктів і процесів, що мають різну фізичну природу які, між
іншим, потрібно об'єднувати в єдину обчислювальну модель, а тому вони
повинні відповідати певним вимогам, щодо сумісності вихідних та
отриманих даних.
В

нашому

випадку,

задача

«Удосконалення

організаційно-

технологічних рішень інструментальних вимірювань для забезпечення
експлуатаційної придатності будівель старої забудови» складається з низки
підзадач, а саме:
- з метою визначення заданих вихідних даних БОМ визначення КІТ-ДІ КТС КИТ;
- з метою визначення заданих вихідних даних БОМ визначення КІТ-ДІ КТС КИТ із заданої сукупності;
- з метою визначення заданих вихідних даних БОМ визначення КІТ-ДІ КТС КИТ з урахуванням розрахунковості вимірюваних даних;
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- з метою визначення заданих вихідних даних БОМ визначення КІТ-ДІ КТС КИТ із заданої сукупності з урахуванням розрахунковості
вимірюваних даних;
- можливість визначення залежності надійності існуючої будівлі і
тривалості життєвого циклу від своєчасності і повноти отримуваної
інструментальної інформації для виконання поточних і капітальних ремонтів.
Критерій

для

вибору

системи

(ДІ

КТС

КИТ)

-

порівняння

трудомісткості і вартості системи вимірювань (моніторингу) з можливими
збитками при аваріях через невчасні ремонти.
Визначимо конфігурації на SI i i 1, N  Bul  Bul SI i  - буліан.
Факторизуємо побудований буліан по доступності: Bul SI i   Bul B  / DS
Визначимо використовувані засоби: Ex B   Bul B  / DS  / Cond SI i 
Для Ex B  існує область значень D1 ExB  , що D1 Ex B   R Ex B 
D Ex B  : D1  D 2
Визначимо D2 Ex B   D1  Ex  B  / Q SI i  KTC B , t    1

 D 2 Ex B  : D1  D 2

H – Оператор контрольованих характеристик В
H  B , t   H  KTC B , t   R Ex B 
H B , t  – визначає інструментальний контроль характеристик В залежно від

завдання, яке вирішується, моделі для вирішення завдання і моментів часу t.

4.3. Вибір раціональних методів моніторингу технічного стану будівель
з використанням функцій корисності
Довготривала експлуатація будівель в значній мірі залежить від якості
проектування,

будівництва та

їх експлуатаційної придатності та

забезпечується за рахунок сповільнення фізичного зношення шляхом
реалізації ремонтів, які розробляються за результатами технічних оглядів та
визначенні загрози пошкоджень в процесі моніторингу їх технічного стану.
Раціональний метод моніторингу дозволяє своєчасно і точно визначити
дефекти технічного стану конструкцій, які піддаються зовнішнім впливам,
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фізичному та моральному зношенню, та передбачити можливість такого
розвитку подій. В [45] наведено методика

вибору методу моніторингу

технічного стану будівель та споруд на основі експертного висновку
спеціалістів, які професійно займаються проблемами дослідження технічного
стану будівель та споруд. Методика вибору ґрунтується

на досвіді

спеціалістів, а значить є досить суб’єктивною.
Виконаємо вибір методу моніторингу з
вимірювання, вартості процесу вимірювання та

врахуванням

точності

своєчасності одержання

результату вимірювання (табл. 4.3). Для вибору методу використовується
метод прийняття рішень з використанням функцій корисності.
В п.3.4 встановлено, що найбільший вплив на технічний стан будівлі
мають фундаменти та несучі стіни, тому розглянемо вибір системи
моніторингу просідання фундаменту будівель та споруд. Варіанти систем
моніторингу

(підгрупи факторів) представлені в табл. 4.2, критерії для

вибору - в табл. 4.3, точність вимірювання цими методами - в табл. 4.4.
Таблиця 4.2

Ф - Фундаменти та ґрунтові основи Конструк
ція

Методи та системи інструментального моніторингу стану фундаментів та
ґрунтових основ
Група факторів
(види пошкодження)
Ф1 – Просідання
фундаменту

Ф2 – Зміна стану
ґрунтів.

Ф3 – Поява тріщин

Підгрупа факторів (види моніторингу)
Ф1.1 Автоматичне нівелювання роботизованим тахеометром
(система MONMOS)
Ф1.2 Гідростатичне нівелювання за допомогою системи DSM
чи ASW 2000
Ф1.3 Геодезичне нівелювання тахеометром
Ф1.4 Геодезичне нівелювання нівеліром
Ф2.1 Проходження шурфів
Ф2.2 Буріння свердловин з визначенням рівня підземних вод
Ф2.3 Статичне зондування ґрунтів
Ф2.4 Динамічне зондування ґрунтів
Ф2.5 Випробування ґрунтів статичним навантаженням
Ф2.6 Дослідження ґрунтів геофізичними методами
Ф3.1 Візуальний огляд
Ф3.2 Використання маяків та щілемірів
Ф3.3 Вимірювання міцності цегляних та кам’яних конструкцій
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Гідростатичне нівелювання (Ф1.2)

виконується безперервно, тому

своєчасність залежить тільки від періодичності зчитування результату (в
даному випадку – 1 день). Тахеометр системи Ф1.1 може бути встановлений
стаціонарно, але для повноцінного моніторингу повинно бути як мінімум два
тахеометри для фіксації просідання всього периметру будинку, або його
потрібно переставляти, тому своєчасність результату така як і для звичайних
геодезичних методів і залежить від періодичності вимірювання (табл. 4).
Таблиця 4.3
Критерії методів моніторингу
K1 Точність виконання вимірювань, мм
K2 Вартість виконання робіт, тис. грн
K3 Своєчасність отримання результатів, день

Ф1

Таблиця 4.4
Точність вимірювання
Вид моніторингу
Ф1.1
Ф1.2
Ф1.3
Ф1.4

Точність, мм
Примітка
1,0
Точність вказана при автоматичному
вимірюванні
0,5
Точність вказана з врахуванням впливу
температури
0,5
Те ж
1,0
Те ж
Таблиця 4.5

Своєчасність (періодичність) отримання результатів
Вид
моніторингу
Ф1.1

Своєчасність
отримання
результату, день
1..30

Ф1.2

1

Ф1.3
Ф1.4

1..30
1..30

Примітка

Система встановлена стаціонарно. Вимірювання
проводяться автоматично, починаються вимірювання
по команді оператора. Своєчасність залежить від
періодичності проведення вимірювань.
Система встановлена стаціонарно. Безперервне
вимірювання. Своєчасність залежить від
періодичності зчитування результату.
Своєчасність залежить від періодичності проведення
вимірювань.
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Вартість виконання робіт з моніторингу просідання фундаменту
включає: амортизаційні витрати на місяць (термін самоокупності приладу
прийнято рівним 10 років); вартість монтажу системи та підготовки до
вимірювань; вартість циклу вимірювань.
В таблицях додатку Д.1 наведені прийняті значення вартості для всіх
варіантів моніторингу. Значення вартості робіт визначено для трьох варіантів
виконання робіт: 1 місяць; 6 місяців; 12 місяців. Для побудови функцій
корисності заповнили табл. Г.2 значеннями параметрів для вказаних видів
моніторингу та періодичності виконання моніторингу (1, 6, 12 місяців).
Під функціями корисності розуміють функцію P  F (X ) , що описує
залежність корисності альтернатив P від оцінок цих альтернатив X . Міри
корисності приймають своє значення в діапазоні від 0 до 1 (чим краща
альтернатива тим вища її міра корисності. Сама функція корисності
будується як лінійна залежність в діапазоні від 1 до 0 в межах від найбільш
бажаного до найменш бажаного значень. Значення функції, при значеннях
оцінок альтернатив вищих (менших або більших) ніж найбільш бажані, рівне
одиниці. Значення функції, при значеннях оцінок альтернатив гірших ніж
найменш бажане значення, менше нуля та підсилюється штрафним
коефіцієнтом 10. Від’ємні значення функції вказують на неможливість
застосування такого варіанту моніторингу. В табл. 4.6 наведені найбільш та
найменш бажані значення кожного з критеріїв.
Таблиця 4.6
Найбільш та найменш бажані значення критеріїв
Значення

Термін виконання
вимірювань, міс

Найбільш бажане
Найменш бажане

1
6
12

K1 Точність
виконання
вимірювань,
мм
0,5
2,0
2,0
2,0

K2 Вартість
виконання
робіт,
грн./ міс
1000
10000
30000
60000

K3
Своєчасність
отримання
результатів,
день
1
10
10
10
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Лінійна функція корисності має вигляд:
vsn

1 , X ij  X i

Pij  {

X imax  Xij
X

max
i

S(

X

min
i

, X imin  X ij  X imax

Ximax  Xij
max
i

X

min
i

X

(4.1)

) , X ij  X imax ,

де Xij - оцінка j-го об’єкту по i-му критерію;
X imax , X imin - найбільш та найменш бажане значення i-го критерію;

S - штрафний коефіцієнт (використовується для оцінок, які гірші ніж
найменш бажане значення ( S  5..10 );

Pij - міра корисності j-ї альтернативи по i-му критерію.
Таким чином, функції корисності для наших критеріїв мають вигляд:
- для критерію K1:
1,
P1 j  {

10  (

X 1 j  0 ,5

2,0  X1 j

, 0 ,5  X 1 j  2 ,0

2,0  0,5
2,0  X1 j
2,0  0,5

),

X 1 j  2 ,0 ;

- для критерію K2:
1,

P2 j  {

X 2 j  1000

10000  X 2 j
10000  1000

, 1000  X 21 j  10000

10000 X 2 j
10 (
),
100001000

X 2 j  10000 ;

- для критерію K3:
1,

P3 j  {

X 32 j  1

10  X 3 j
10  1

, 1  X 31 j  10
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10  X 3 j
10  (
),
10  1

X 3 j  10 ,

Функція корисності для критерію К2 наведена для терміну виконання
робіт 1 місяць ( X imax  10000 ). При більшому терміні виконання робіт X imax
відповідно збільшується. Графіки функцій корисності представлені на рис.
4.1, 4.2, 4.3.

Рис. 4.1. Функція корисності для
критерію K1 - точність виконання
вимірювань

Рис. 4.2. Функція корисності для
критерію K2 - вартість виконання
робіт

Рис. 4.3. Функція корисності для
критерію K3 - своєчасність
отримання результатів

З допомогою методу експертних оцінок (методу парних порівнянь)
визначимо вагу (коефіцієнти важливості) критеріїв.
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Кількісні судження про пари об’єктів ( Oi Oj ), представляються у
вигляді матриці A  [ a ij ] , i, j  1,...,n ,
де a ij кількісна оцінка переваги об’єкту;
i, j - номера рядків та стовпців в матриці порівняння;

n

- число об’єктів.

Елементи визначаються по наступним правилам:
- якщо a ij  a , то a ji  1 / a ;
- якщо судження i та j мають однакову важливість, то a ij  a ji  1 .
Тобто матриця парних порівнянь у нашому випадку має вигляд:
1
A   a 21

 a31

a12
1
a32

a13 
a 23  .

1 

(4.2)

Одержана матриця парних порівнянь представлена в табл. 4.7. При
визначенні матриці прийнято, що своєчасність отримання результату має
найбільшу важливість, бо це сприяє своєчасному прийняттю рішення про
прийняття заходів у разі виникнення загрози пошкодження будівлі.
Враховуючи, що точність виконання вимірювань для всіх параметрів
задовольняє умовам, то вартість виконання робіт має більш важливе
значення ніж точність. Тобто, на думку експертів, найбільш важливим є
своєчасність отримання результатів, потім - вартість виконання робіт, і
найменш вагомий критерій - точність виконання вимірювань.
Таблиця 4.7
Матриця парних порівнянь
К1
К2
К3

К1
1
1,5
3

К2
0,67
1
1,5

К3
0,33
0,67
1

Вагові коефіцієнти визначимо по формулі
n

i  3

a
i 1

ij

,

(4.3)
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1  1,26; 2  1,47; 3  1,73.
Нормалізовані значення вагових коефіцієнтів визначаються з формули:
Vi  норм

i

j

.

n

(4.4)

j

i 1
Таким чином нормалізовані вагові коефіцієнти критеріїв складають:
V1  0,28; V2  0,33; V3  0,39.

Розглянемо порівняння альтернатив для першого варіанту зовнішніх
умов – термін виконання робіт один місяць, періодичність виконання робіт –
одне вимірювання в місяць для звичайних геодезичних методів

(   1 ).

Система гідростаціонарного моніторингу вимірює безперервно і термін
вимірювання визначається терміном зчитування результату (1 раз в день).
Для визначення ваги критеріїв застосуємо метод комплексної оцінки.
Знайдемо середні оцінки по кожному критерію:

X i 

1 N 
 X ij ,
N j 1

i  1,..., M ,

(4.5)

де M - кількість критеріїв;

N - кількість альтернатив;

Xij - оцінки альтернатив.
Для першого варіанту зовнішніх умов (термін вимірювання 1 місяць,
вимірювання один раз в місяць) маємо: X 11  0, 75 ; X 12  2600; X 13 = 22,75.
Визначимо величину розбіжності по цьому критерію:

1 N
R 
| X ij  X i | , i  1,..., M .
 
NX i j 1

i

(4.6)

В даному випадку:
R11  0 ,33 , R 21  0 , 40 , R 31  0 , 48 .
M

Сума величин розбіжностей визначається з



R   Ri і складає R1 
i1

1,21, а вага критеріїв, що відображає діапазон оцінок, визначається з
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Ri
Z   , i  1,..., M і в цьому випадку складають:
R

i

Z 11  0 , 27 ; Z 21  0 ,33 ; Z 31  0 , 40 .

Знайдемо усереднену вагу критеріїв, яка враховує як думку експертів,
так і діапазон розбіжностей оцінок критеріїв:
W i   a  V i  b  Z i , i  1,..., M ,

де

a

та b - коефіцієнти довіри до ваги важливості критеріїв з точки

зору експертів ( V i ) та ваги, одержаної з діапазону розбіжностей оцінок ( Z i ).
Діапазон значень коефіцієнтів

a

та b приймають в залежності від

того, які оцінки ваги критеріїв (вказані експертами чи знайдені на основі
розбіжності оцінок) потрібно враховувати у першу чергу. Для коефіцієнтів
повинно виконуватись умова a  b  1 . Звичайно використовують значення
a  b  0 ,5 .

У нашому випадку: W11  0, 28 ; W 21  0 ,33 W 31  0,39 .
По функціям корисності (рисунок 1) знайдемо міри корисності
альтернатив по кожному з критеріїв для варіанта (  =1) зовнішніх умов:

Pij , i  1,..., M , j  1,..., N .

(4.7)

Міри корисності для першого варіанту зовнішніх умов наведені в табл.. 4.8.
Таблиця 4.8
Міри корисності для першого варіанту зовнішніх умов
K1
K2
K3

O1
0,67
0,75
-22,22

O2
1
0,66
1

Наприклад міра корисності

P 111

O3
1
0,88
-22,2

O4
0,67
1,0
-22,2

(міра корисності альтернативи O 1 по

критерію ”K1 - точність виконання вимірювань” для першого варіанту
1
зовнішніх умов) складає P11 

2,0  1,0
 0,67 .
2,0  0,5
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Міра корисності альтернативи O 3 по критерію ”K3 - своєчасність
отримання

результатів)

знаходиться

наступним

чином

10  30
P331 10  (
)  22,2 , де 10 – штрафний коефіцієнт, бо оцінка
10 1
альтернативи (30) гірша ніж вказане експертом найменш бажане значення
(10).
Знайдемо узагальнені міри корисності альтернатив для першого
варіанту зовнішніх умов, які враховують міри корисності по кожному з
критеріїв та оцінки ваги критеріїв:

j

M

Q  Wi Pij , j 1,...,N.

(4.8)

i1

В даному разі узагальнені міри корисності рівні:
Q 11  0 , 2  0 , 21  0 ,13  0 , 28  0  0 , 51  8 , 23

;

Q 21  0  0 , 21  0 ,13  0 , 28  0  0 , 51  0 , 89

;

Q 31  0 , 2  0 . 21  (  0 , 06 )  0 , 28  (  22 , 2 )  0 , 51   8 , 09

;

Q 41  0 , 75  0 . 21  (  0 , 04 )  0 , 28  (  22 , 2 )  0 , 51   8 ,15

.

Аналогічно

проводиться

підрахунок

для

всіх зовнішніх

умов.

Узагальнені міри корисності наведені в таблицях 4.9, 4.10, 4.11 для терміну
вимірювання 1, 6, 12 місяців відповідно. В рядках V1, V2 V3 наведені міри
корисності для періоду вимірювання один раз в місяць, один раз на тиждень
та кожен день.

Таблиця 4.9
Узагальнені міри корисності для терміну виконання вимірювань один місяць
V1
V2
V3

К1
-8,23
0,54
0,63

К2
0,89
0,89
0,85

К3
-8,09
0,67
0,68

Л4
-8,14
0,59
-0,07
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Таблиця 4.10
Узагальнені міри для терміну виконання вимірювань шість місяців
V1
V2
V3

К1
-8,05
0,49
0,44

К2
0,83
0,87
0,79

К3
-7,91
0,63
0,43

Л4
-7,94
0,54
-4,71
Таблиця 4.11

Узагальнені міри для терміну виконання вимірювань один рік (12 місяців)
К1

К2

К3

Л4

V1

-8,05

0.83

-7,90

-7,94

V2

0,50

0,88

0,63

0,54

V3

0,66

0,89

0,69

0,15

В підсумкових таблицях величини міри корисності характеризують
корисність (цінність) методів моніторингу з врахуванням як економічних
показників, так і технічних. Чим більше значення міри корисності, тим більш
доцільно застосовувати даний метод моніторингу. Від’ємні значення в
таблиці вказують на недоцільність використання таких методів моніторингу
при даних зовнішніх умовах.
При прийнятих значеннях оцінки параметрів методів моніторингу при
всіх зовнішніх умовах доцільно використовувати гідростатичне нівелювання.
Аналогічним методом можна визначити і інші варіанти моніторингу не
тільки для фундаментів, але й для несучих стін, покрівлі тощо.
Таким чином використання

функцій корисності дозволяє вибирати

більш раціональні методи моніторингу технічного стану конструкцій
будинків з врахуванням точності та своєчасності одержання результатів
моніторингу та вартості системи ніж це дозволяють методи експертної
оцінки.
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4.4. Методика та практична реалізація системи організаційно-технологічного
проектування інструментального моніторингу будівель

Розроблені основні вимоги до складу та змісту організаційного і
технологічного розділів проекту щодо визначення параметрів будівель,
споруд і території забудови

включено до складу ДСТУ-Н Б А.1.3-ХХ:

201Х з врахуванням вимог ДБН А.2.2-3, ДБН А.3.1-5, ДСТУ Б А.2.4-14,
ДСТУ Б В.2.6-25, ДСТУ Б В.2.6-27.
Проектування робіт з визначення параметрів будівель, споруд і
території забудови базується на: основних рішеннях з прийнятих схем
фундаментів та конструкцій (типи підземної споруди, тип фундаменту, типи
конструкцій, матеріали конструкцій);

генеральному плані будівництва;

даних інженерних вишукувань; відомостях про розрахунок класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності відповідно до ДСТУ-Н В.1.216;відомостях про дані щодо всіх очікуваних впливів на будівлю,
навколишню забудову та довкілля; даних про особливі умови (сейсмічність,
просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території, тощо); схемі
зведеного плану інженерних мереж.
Пояснювальна записка містить: найменування об‘єкта, місце його
розташування; обґрунтування необхідності визначення параметрів; відомості
про види конструкцій, що підлягають контролю; відомості про діапазон та
максимально допустимі значення очікуваних відхилень і деформацій,
відповідно до розрахункових та нормативних даних; розрахунок точності
визначення параметрів; вимоги до технології та методів вимірювання;
вимоги до приладів та вимірювального обладнання;
Основні вимоги до розробки конструктивних рішень з улаштування
систем вимірювань, моніторингу та раннього виявлення надзвичайних
ситуацій базуються на: переліку конструкцій, що підлягають визначенню
параметрів методами вимірювань; встановленні місць з поверховим планом
розташування вимірювального обладнання, устаткування та приладів для
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визначення параметрів; виборі поверхів на які монтується вимірювальне
обладнання,

устаткування

та

прилади

для

визначення

параметрів;

обґрунтуванні конструктивних рішень щодо методів кріплення та захисту
елементів системи вимірювань під час їх експлуатації.
Основні вимоги до технологічної частини проекту визначення
параметрів будівель, споруд і території забудови: характеристика і
обґрунтування рішень, щодо прийнятих методів та технології визначення
параметрів будівель, споруд та території забудови; дані про технікоекономічні показники вимірювальних робіт з визначення параметрів;
рекомендації з експлуатації вимірювального обладнання, устаткування та
приладів з врахуванням умов їх використання;
Основні вимоги до проектних рішень щодо обладнання, устаткування
та приладів в для визначення параметрів будівель, споруд і території
забудови: обґрунтування вибору видів обладнання, устаткування та приладів;
встановлення необхідної кількості обладнання, устаткування та приладів
(комплектність);

рішення

щодо

проведення

повірок

обладнання,

устаткування та приладів, та її періодичність;
Основні вимоги до складу креслень: схеми розташування обладнання,
устаткування

та

приладів;

плани

поверхів

з

місцями

улаштування

обладнання, устаткування та приладів; розрізи з місцями улаштування
обладнання, устаткування та приладів; принципові схеми улаштування
вимірювального обладнання, ув‘язаного з схемами інженерного обладнання;
конструктивні рішення щодо кріплення та захисту елементів системи
вимірювань.
Основні вимоги до організації робіт з визначення параметрів будівель,
споруд

і

території

забудови:

визначення

кількості

фахівців,

їх

кваліфікаційний рівень; вимоги до зберігання обладнання, устаткування та
приладів; періодичність виконання робіт з визначення параметрів.
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Основні вимоги до складання кошторисної документації: кошторисна
документація

складається

відповідно

нормативних

документів

та

підтверджується обсягами робіт з визначення параметрів.
Основні вимоги до складу технічного звіту робіт з визначення
параметрів будівель, споруд і території забудови: пояснювальна записка;
розрахунок точності робіт з визначення параметрів; схеми розміщення
устаткування, обладнання та приладів; методика робіт з визначення
параметрів;

обробка

даних;

аналіз

отриманих

даних;

висновки

та

рекомендації.
Основою

проектування

організації

робіт

з

науково-технічного

автоматизованого моніторингу будівель старої забудови, що включено до
ДCTУ- ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 є забезпечення спостереження за змінами
показників параметрів та оцінювання визначених змін технічного стану
об'єкту моніторингу.
Кількість

і

види

контрольованих

параметрів

визначаються

результатами попереднього обстеження, вимогами нормативної і проектної
документації та умовами збереження експлуатаційних властивостей об’єкту
впродовж його життєвого циклу. Параметри впливів та їх величини
визначають згідно з ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-14 за даними
спостережень метеорологічних станцій; за паспортами на обладнання та
іншими документами і використовуються в розрахунках і проектуванні
об’єкту, а також є базовими для контролювання його технічного стану в
періоди зведення та експлуатації.
Реакції змін технічного стану конструктивних елементів реєструються
датчиками системи моніторингу, які дозволяють отримувати дані відгуків
об’єкту на зовнішні і внутрішні впливи, а саме: переміщення об’єкту та
окремих елементів в просторі у вигляді, прогинів, осідань, кренів тощо;
деформації в будівельних конструкціях; зміни динамічних характеристик
будівельних конструкцій і будівлі в цілому; зміни в середовищі, що оточує
об’єкт моніторингу.
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Моніторинг проводиться на підставі затвердженої програми за
допомогою технічних засобів неруйнівного контролю і встановленої в
програмі періодичності. Періодичність проведення робіт визначається з
урахуванням класів відповідальності будівельних конструкцій, згідно з ДБН
В.1.2-14. При цьому мінімальна періодичність спостережень встановлюється
відповідно до проектної і нормативної документацій або спеціальних вимог
до конкретного об’єкту. При необхідності періодичність окремих видів
спостережень елементів будівель і споруд може коригуватись.
Результатами моніторингу є інформація про стан об’єкта та території
забудови, що наводиться у звітах, які оформляються на підставі реєстрації,
накопичення та первинного аналізу інформації від чутливих елементів, які
встановлюють на елементах, що підлягають контролю. Вимоги до складу
звітів встановлюються в робочій програмі моніторингу. За результатами
моніторингових спостережень в складі звіту наводиться висновок про
поточні

значення

контрольованих

параметрів

будівель.

Результати

моніторингу використовуються при оцінці технічного стану будівель і
споруд. Кінцевим результатом оцінки технічного стану є висновок про
можливість подальшої експлуатації будівель.
Постійний

контроль

технічного

стану

будівель

і

споруд

з

використанням автоматизованих систем організовують на відповідальних
конструкціях. При цьому використовуються прилади і обладнання з
автоматичним зберіганням, обробленням і передачею результатів вимірювань
по інформаційним каналам зв’язку.
Граничні значення параметрів оцінюються за критеріями стану
елементів будівель і споруд, що визначають при яких умовах настає
неможливість виконання ними своїх функцій за технічними причинами, до
яких можна віднести небезпеку руйнування окремих елементів, втрату
загальної стійкості, тощо. Оцінювання параметрів технічного стану за їх
граничними критеріями використовуються для прийняття рішень про:
забезпечення безпеки людей; переведення об’єкту в режим аварійної
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експлуатації, виконанню протиаварійних заходів та мінімізації можливих
наслідків; підсилення несучих конструкцій об’єкту.
Система моніторингу складається з наступних основних елементів:
вимірювальних елементів контрольованих параметрів (датчики реєстрації
зміни параметрів стану); інформаційної системи реєстрації, накопичення та
первинної обробки показників контрольованих параметрів БК; математичної
моделі для оперативного прогнозування значень контрольованих параметрів;
системи налаштування і управління інформаційною системою моніторингу.
Інформаційна система в реальному часі забезпечує збір, накопичення,
доступ, відображення та розповсюдження даних про значення показників
контрольованих параметрів будівель і споруд. Математична модель

дає

можливість виконати оперативне прогнозування значень контрольованих
параметрів.

Результатом

оперативного

прогнозу

є

висновок

про

експлуатаційну придатність будівель з врахуванням динаміки їх технічного
стану. Прогноз виходу значень параметрів за межу критерію є основою для
прийняття рішень щодо можливості подальшої експлуатації будівлі.
Основою для проектування системи моніторингу будівель і споруд, у
тому числі розробки програми моніторингу і визначення періодичності
спостережень є класифікація конструкцій відповідно до вимог ДБН В.1.2-14,
ДСТУ-Н Б В.1.2-16, ДК 018 щодо забезпечення безпеки експлуатації будівель.
При цьому враховується взаємодія конструкцій з іншими системами та
елементами будівель.
Моніторинг за станом будівель та споруд проводиться відповідно до
затвердженої програми в рамках НТС, проекту, технічного нагляду на всіх
етапах життєвого циклу будівлі або споруди з врахуванням вимог діючих
нормативних документів. До початку розроблення системи моніторингу
створюється база вихідних даних, в яку включаються всі основні проектні
дані, результати аналізу технічної документації та паспортизації, а також
значення

показників напружено-деформованого стану конструкцій за

результатами останнього обстеження.
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Розроблення системи моніторингу включає: складання програми
моніторингу; проектування системи моніторингу; комплектацію, монтаж,
перевірку працездатності та тестування системи моніторингу; передачу
системи моніторингу в дослідну експлуатацію. Після завершення дослідної
експлуатації система моніторингу може експлуатуватись в штатному режимі.
Інформація з чутливих елементів, встановлених на досліджуваних БК
будівель

і

споруд,

що

отримана

в

ході

дослідної

експлуатації,

використовується в якості початкових даних стану конструкцій при
експлуатації системи моніторингу в штатному режимі.
Проміжні звіти та заключний звіт за результатами моніторингу
використовуються для підготовлення відповідних висновків про поточний
технічний стан контрольованих конструкцій, будівель і споруд та можливості
продовження їх експлуатації.
Програма моніторингу будівель і споруд включає: терміни та
визначення

понять;

короткий

опис

функціонального

призначення,

технологічних і технічних характеристик елементів будівель; аналіз наявної
інформації про поточний технічний стан, аналіз існуючих технічних
паспортів, тощо; класифікацію конструкцій; розроблення математичної
моделі об’єкту в альтернативному програмному комплексі попередніх
розрахунків; визначення кількості та місць розташування критично важливих
точок, які підлягають моніторинговим спостереженням; визначення типів
контрольованих параметрів та вимог до складу системи моніторингу; планграфік проведення спостережень і оперативної оцінки технічного стану, який
складається в залежності від класифікації БК і їх стану; вимоги до структури
та змісту інформаційної системи, додаткові вимоги до змісту і складу
існуючих паспортів.
У програмі моніторингу зазначаються: переліки конструкцій або
систем, що вимагають безперервного або періодичного спостереження із
зазначенням номенклатури вимірюваних параметрів; методи спостереження і
контролю, вимоги до точності вимірювань спостережуваних параметрів,
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режим спостережень; вимоги до метрологічного забезпечення моніторингу;
моделі оперативного попереднього прогнозування показників датчиків і
критерії прийняття рішень про можливість безпечної експлуатації; вимоги до
проміжних і заключних звітів.
Висновки до розділу 4
1. Сформовано множину інформаційних завдань та послідовність їх
вирішення для забезпечення повноти інформаційної моделі комплексного
процесу вимірювальних робіт об'єкта моніторингу. Серед них ідентифікація
об’єкту за ознаками дефектів та

пошкоджень, геодезичного стану,

кліматичних та експлуатаційних навантажень виконуються ітераційно.
Складено набір критеріїв щодо елементів моделі.
2. Встановлено, що для підвищення достовірності визначення
дефектів

та

пошкоджень

виникає

потреба

комбінувати

методи

інструментального контролю, що має передбачати їх чергування у певній
послідовності. Доцільним є застосування комплексних систем контролю, які
використовують різні методи дослідження, що виключає недоліки одного
методу, взаємодоповнює методи для підвищення надійності контролю.
Завдання формування комплексу різних методів контролю для виявлення
сукупності можливих (найбільш небезпечних дефектів) у системі може бути
сформульовано як оптимізаційна багаторівнева та багатокритеріальна задача
дискретного програмування. Окрім основних в ній також виконується
раціоналізація розподілу обсягів контролю по етапах життєвого циклу
об'єкта, місць і параметрів контролю, планування технічного обслуговування
системи з урахуванням економічних показників.
3. Розроблено алгоритм вибору методів моніторингу з урахуванням
точності, вартості та своєчасності одержання результатів вимірювання.
Підтверджено ефективність використання функцій корисності, що описують
залежність корисності альтернатив від оцінок цих альтернатив. З’ясовано, що
своєчасність отримання результатів є найбільш вагомою, бо сприяє
своєчасному прийняттю рішення про попереджувальні заходи, а вартість
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виконання робіт має більш важливе значення ніж точність. Отримано та
оцінено величини міри корисності, що характеризують корисність (цінність)
методів моніторингу з урахуванням технічних та економічних показників –
чим більше значення міри корисності, тим більш доцільно застосовувати
даний метод моніторингу.
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ВИСНОВКИ
Науково-кваліфікаційна робота містить нове вирішення актуального
науково-прикладного завдання підвищення ефективності організації й
технології моніторингу технічного стану будівель старої забудови, що
знайшло відображення в наступному:
1. Проаналізовано та узагальнено результати існуючих досліджень,
методичних підходів та нормативної бази щодо впливу методів моніторингу
на ефективну експлуатацію будівель. Підтверджено, що сучасна підвищена
динаміка розвитку технічного прогресу призводить до негативного впливу
факторів природнього та техногенного характеру на технічний стан будівель.
Найбільш уразливими є будівлі старої забудови, що запроектовані без
урахування такого впливу, тому питання підвищення ступеню їх надійної
експлуатації за рахунок своєчасного визначення параметрів технічного стану
є актуальним. З’ясовано, що якість виконання вимірювальних робіт для
отримання вихідної інформації на етапі експлуатації, своєчасне виявлення та
виправлення пошкоджень, прогнозування розвитку процесів пошкодження є
основним чинником забезпечення експлуатаційної придатності будівель
старої забудови та досягнення максимальної тривалості їх життєвого циклу.
2. Виділено дестабілізуючі фактори, що відображають специфічні
особливості експлуатації будівель старої забудови та впливають на термін їх
експлуатації.

Систематизовано техногенні та

природні фактори,

що

впливають на показники ефективності систем моніторингу таких будівель.
Досліджено параметри організаційно-технологічних рішень у залежності від
впливу факторів, що досліджувалися. Отримано результати, що категорія
технічного стану та фізичне старіння є найбільш вагомими для оцінки
експлуатаційної придатності будівель старої забудови.
3.
факторів

Досліджено
на

параметри

техніко-економічні

впливу

експлуатаційно-технологічних

параметри

експлуатації

будівель.

Підтверджено необхідність оцінки характеру і небезпеки пошкоджень, тому
систематизація факторів та побудова моделей їх впливу на параметри
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технічного стану веде до підвищення ефективності систем вимірювань.
Встановлено взаємозв’язок і взаємовплив між елементами інформаційних,
технічних

та

технологічних

функціонування

систем

систем

моніторингу

при

оцінюванні

будівель.

ефективного

Підтверджено,

що

своєчасність отримання результатів моніторингу впливає на прийняття
раціональних рішень про попереджувальні заходи, а вартість виконання робіт
має більш важливе значення ніж точність.
4. Створено раціональний алгоритм вибору ефективних методів
інструментального моніторингу технічного стану будівель старої забудови
через обґрунтування трудовитрат та тривалості моніторингу на етапі
експлуатації з урахуванням точності, вартості та своєчасності одержання
результатів вимірювань, що підтвердило ефективність використання функцій
корисності для опису залежності корисності альтернатив від оцінок цих
альтернатив. Розроблено математичні моделі та алгоритми раціоналізації
організаційно-технологічних

рішень

інструментального

моніторингу

згаданих об’єктів. Діагностичні моделі можуть бути використані для
формування

відповідної

бази

даних

і

діагностування

будівельних

конструкцій. Побудовано адекватні математичні моделі через використання
нечітких баз знань на основі досвіду експертів-діагностів та даних обстежень.
Їх застосування

зменшує

трудомісткість діагностики стану об'єктів,

оптимізує інформацію про вартість робіт з можливої реконструкції, надає
прогнозні оцінки щодо виникнення та розвитку пошкоджень.
5. Розроблено науково обґрунтовані методичні рішення з проектування
та застосування ефективних систем моніторингу для збільшення періоду
експлуатації будівель старої забудови. Сформована множина інформаційних
завдань та послідовність їх вирішення, що забезпечує повноту інформаційної
моделі комплексного процесу вимірювальних робіт об'єкта моніторингу. Це
дозволяє підвищити достовірність визначення дефектів та пошкоджень за
рахунок комбінування та чергування методів інструментального контролю.
Завдання формування комплексу різних методів контролю виконано як
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оптимізаційна багаторівнева та багатокритеріальна задача дискретного
програмування, яка дозволяє раціоналізувати розподіл обсягів контролю по
етапах життєвого циклу об'єкта, обрати місця і параметри контролю,
планувати

технічне

обслуговування

для

подовження

експлуатаційної

придатності з урахуванням економічних показників. Запропоновано для
старих будівель, особливо таких, що мають історичну, архітектурну та
культурну

цінність,

застосовувати

автоматизований

моніторинг

як

обов’язкову складову експлуатації.
6. Впровадження результатів досліджень підтвердило їх ймовірність,
практичну цінність і економічну ефективність. Загальний економічний ефект
від впровадження отриманих результатів склав 168,0 тис. грн.
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ДОДАТОК А
Таблиця А.1

6.2 Виробництво будівельних матеріалів і виробів

Випробування бетону здійснюється:

ДСТУ Б EN 12504-1:2013 Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і
випробування на стиск
ДСТУ Б В.2.7-47-96 Бетоны. Методы определения морозоустойчивости. Общие требования (ГОСТ 10060.0-95)
ДСТУ Б В.2.7-48-96 Бетоны. Базовый (первый) метод определения морозостойкости. Общие требования (ГОСТ
10060.1-95)
ДСТУ Б В.2.7-49-96 Бетони. Прискорені методи визначення морозостiйкостi при багаторазовому заморожуванні та
вiдтаваннi (ГОСТ 10060.2-95)
ДСТУ Б В.2.7-50-96 Бетони. Ділатометричний метод прискореного визначення морозостiйкостi (ГОСТ 10060.3-95)
ДСТУ Б В.2.7-51-96 Бетони. Cтруктурно-механічний метод визначення морозостійкості (ГОСТ 10060.4-95)
ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і
водонепроникності. Зміна № 1
ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності
ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками
ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості
ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і
коефіцієнта Пуассона
ДСТУ Б В.2.7-218:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість
ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск
ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного
контролю
ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини
ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з
конструкцій
ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні
ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності
ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристики тріщиностійкості (в`язкості руйнування) при
статичному навантаженні
ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-213:2009 Будівельні матеріали Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань
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Таблиця А.2

6.2 Виробництво будівельних матеріалів і виробів

6.2.3 Випробування природного каменю здійснюється:

ДСТУ Б В.2.7-229:2010 Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при
стиску (EN 1926:2006, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-230:2010 Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз (EN
12407:2007, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-231:2010 Будівельні матеріали. Методи випробувань природного каменю. Визначення дійсної густини,
об`ємної щільності, загальної та відкритої пористості (EN 1936:2006, MOD)
ДСТУ Б EN 1925:2011 Методи
водопоглинання (EN 1925:1999,IDT)

випробувань природного

каменю. Визначення

коефіцієнта

капілярного

ДСТУ Б EN 13364:2011 Методи випробувань природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних
отворах (EN 13364:2001, IDT)
ДСТУ EN 12371:2007 (ДСТУ Б В.2.7-147:2008) Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю.
Визначення морозостійкості (EN 12371:2001, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-152:2008 Методы испытания природного камня. Определение предела прочности при сгибе под
постоянным моментом (EN 13161:2001, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-153:2008 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар
(ЕN 14066:2003, МОD)
ДСТУ Б В.2.7-154:2008 Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до
стирання (ЕN 14157:2004, МОD)
ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності та стиск (ГОСТ 2433288, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-155:2008 Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню
з використанням маятникового дослідного приладу (ЕN 14231:2003, МОD)
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Таблиця А.3

6.2 Виробництво будівельних матеріалів і виробів

6.2.4 Випробуванні цементу здійснюється:

ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (ЕN 196-1:2005, ІDT)

ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності
зміни об’єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)
ДСТУ Б EN 196-6:2015 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:2010, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-86-99 Цементи тампонажні. Методи випробувань (ГОСТ 26798.1-96)

ДСТУ Б В.2.7-87-99 Цементи тампонажні типів 1-G та 1-H. Методи випробувань (ГОСТ 26798.2-96)

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та різномірності зміни
об`єму

ДСТУ Б В.2.7-186:2009 Цементи. Метод визначення водовідділення

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Цементи. Методи визначення тонкості помелу
ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності та стиск (ГОСТ 2433288, MOD)
ДСТУ Б EN 196-8:2015 Методы испытания цемента. Часть 8. Теплота гидратации. Метод растворения (EN 196-8:2010,
IDT)
ДСТУ Б EN 196-9:2015 Методы испытания цемента. Часть 9. Теплота гидратации. Полуадиабатический метод (EN
196-9:2010, IDT)
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Таблиця А.4
6.2 Виробництво будівельних матеріалів і виробів
6.2.5 Випробуванні будівельних матеріалів та виробів здійснюється:
ДСТУ Б В.2.7-41-95 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем (ГОСТ
30290-94)
ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинення, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і
виробів
ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матераіли та вироби будівельні. Методи визначення опопу паропроникності (ГОСТ 25898-83, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Будівельні матеріали. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-40-95 Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом (ГОСТ 30256-94)
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 Суміші бетонні. Методи випробувань (ГОСТ 10181-2000)
ДСТУ Б В.2.7-100-2000 Добавки активные минеральные для цемента. Методы испытаний
ДСТУ Б В.2.7-172:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення
вмісту водорозчинного хлориду (EN 480-10:1996, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-173:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення
вмісту лугу в добавках (EN 480-12:1996, NEQ)
ДСТУ Б ISO 9050:2010 Методи випробувань скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання,
загального пропускання сонячної енергії, ультрафіолетового пропускання та відповідні параметри скління
ДСТУ Б EN 480-14:2011 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу
хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні (EN 480-14:2006, IDT)
ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-71-98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи
фізико-механічних випробувань (ГОСТ 8269.0-97). З поправкою
ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (ГОСТ 30547-97)
ДСТУ Б В.2.7-234:2010 Материалы рулонные битумные и битумно-полимерные на стекловолокнистой основе кровельные и
гидроизоляционные. Технические условия
ДСТУ Б В.2.7-84-99 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань (ГОСТ 26589-94)
ДСТУ Б В.2.7-113-2002 Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердіючі. Методи випробувань (ГОСТ 25945-98)
ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-248:2011 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині (ГОСТ 8462-85, MOD)
ДСТУ Б В.2.7-57-96 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным действиям (ГОСТ 30353-95)
ДСТУ Б В.2.7-68-98 Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань (ГОСТ 30548-97). Поправка
ДСТУ Б В.2.7-174:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом
інфрачервоної спектроскопії (EN 480-6:1996, NEQ)
ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. Зі зміною
№1.
ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість (ГОСТ 30244-94)
ДСТУ Б В.1.1-2-97. Материалы строительные. Метод испытания и воспламеняемость
ДСТУ Б В.2.7-70-98 Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум`я (ГОСТ 30444-97)
ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.6-86:2009 Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання
ДСТУ Б В.2.7-38-95 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань (ГОСТ 17171-94)
ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В`яжучі гіпсові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови (ЕN 771-3:2003, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-160:2008 Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)
ДСТУ EN 520:2017 Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробування (EN 520:2004+А1:2009, IDT)
ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок і внутрішнього облицювання стін. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плиты пенополистирольные. Технические условия
ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN
13162:2001, NEQ)
ДСТУ Б EN 13164:2013 Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
(ЕN 13164:2008, IDТ)
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ДОДАТОК Б

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1321
22
23
24
25
26
27
28
29
3033
34
35
36
37
38
39
40

Таблиця Б 1
Звіти з обстеження ущільненої забудови у складі проектів будівництва .
Поверхо Рік введ.
Назва об’єкту
Адреса розташування
вість в експл.
Офісний комплекс з
м. Київ, вул. Артема, 66-А
9
2008
підземним паркінгом
Житловий будинок
м. Київ, вул. Я. Гашека, 8-а
17
2010
ЖК «Голосієво»
м. Київ, вул. Голосіївська, 13
20-25
2009
Прокуратура м. Київ м. Київ, вул. Предславінська, 45/9
6
2009
Житловий будинок
м. Київ, вул. Освіти, 3-а
16
2009
Житловий будинок
м. Київ, вул. Автозаводська, 29-а
16
2008
м. Київ, вул. Харківське шосе,
Офісний центр
20
2011
201-203
ЖК «Скайлайн»
м. Київ, вул. Щорса, 26-а
24
2014
ЖК «Ізумрудний»
м. Київ, вул. Механізаторів, 2
25
2011
ЖК «Зелений Мис» м. Київ, вул. Генерала Наумова, 66 23
2009
ЖК «Аmbasador House»
м. Київ, вул. І. Франка, 4-б
16
2008
Офісний центр
м. Київ, вул. Артема, 50
8
2008
м. Київ, вул. Дмитріївська, 46-56,
Житлові будинки
10-17
2006
блок В
Житловий будинок
м. Київ, вул. Саксаганського, 19118-25
2006
«Botanic Towers»
121
Готельний комплекс
м. Київ, вул. Набережно«Fairmont Grand Hotel
Хрещатицька, 1-а
12
2012
Kyiv»
Житловий будинок
м. Київ, вул. Ямська, 35
20
2010
ЖК «Екобуд»
м. Київ, вул. Ірпінська, 69-б
25
2009
м. Київ, вул. Велика Китаївська,
Житловий будинок
24
2012
55
ЖК «Golden Park»
м. Київ, вул. Тимофія Шамрило, 4
23
2012
м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня,
Житловий будинок
25
74
Житловий будинок
м. Київ, вул. Петропавлівська, 50, 9-13
2013
м. Київ, пров. Моторний, 3а, 4, 6,
Житловий будинок
25
2013
8
Житловий будинок
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-а
14
2013
Житловий будинок
м. Київ, вул. Тухачевського, 44
10
2011
Житловий будинок
м. Київ, вул. Баумана, 25
15
2011
Житловий будинок
м. Київ, вул. Пироговського, 19
17
Житловий будинок
м. Київ, вул. Сирецька, 32
10
2010
Житловий будинок
м. Київ, вул. Васильченка, 3
15
2010
Житловий будинок
м. Київ, вул. Теремківська, 3
23
2015
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ДОДАТОК В
Матеріали до дослідження впливу експлуатаційно-технологічних
факторів на тривалість експлуатації будівель
Матеріали самооцінки експертів
Таблиця В.1

Ознака

Самооцінка експерта 1
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
1,0
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький

Таблиця В.2

Ознака

Самооцінка експерта 2
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,9
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький

Таблиця В.3

Ознака

Самооцінка експерта 3
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,95
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький

Таблиця В.4

Ознака

Самооцінка експерта 4
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,9
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький
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Таблиця В.5

Ознака

Самооцінка експерта 5
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,30
0,1
0,05
0,05

0,45
0,2
0,1
0,05
1,0
середній

низький

Таблиця В 6

Ознака

Самооцінка експерта 6
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,30
0,1
0,05
0,05

0,45
0,2
0,1
0,05
0,8
середній

низький

Таблиця В.7

Ознака

Самооцінка експерта 7
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,75
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький

Таблиця В.8

Ознака

Самооцінка експерта 8
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,75
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький
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Таблиця В.9

Ознака

Самооцінка експерта 9
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,8
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький

Таблиця В.10

Ознака

Самооцінка експерта 10
1
2
3
4

Рівень експерта

0,5
0,25
0,15
0,1
високий

0,45
0,2
0,1
0,05
0,8
середній

0,30
0,1
0,05
0,05
низький
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ДОДАТОК Г
Матеріали до дослідження впливу дефектів і пошкоджень будівельних
конструкцій на термін життя будівель старої забудови

Таблиця Г.1

Конструк
ція

Характерні дефекти фундаментів та ґрунтових основ
Група факторів
(види пошкодження)

Ф - Фундаменти та ґрунти основи

Ф1 – Поява дрібних ушкоджень
цокольної
частини,
сколів,
випадання окремих каменів в
надземній частині цоколя і
фундаментних стовпах.

Підгрупа факторів
(види моніторингу)

Ф1.1 Візуальний огляд
Ф1.2 Встановлення маяків, використання
щілемірів. Нагляд за динамікою розкриття
тріщин.
Ф1.3 – Нагляд за динамікою розкриття тріщин.
Вимірювання міцності цегляних та кам’яних
конструкцій ультразвуковим и чи механічними
приладами неруйнівного контролю
Ф2 – Поява слідів зволоження Ф2.1 – Проходження шурфів
цоколя і стін, розтріскування Ф2.2 – Буріння свердловин з визначенням рівня
окремих ділянок стін підвалу.
підземних вод
Ф2.3 – Статичне зондування ґрунтів
Ф2.4 – Випробування ґрунтів пресиометрами
(статичним навантаженням)
Ф2.5 – Випробування ґрунтів геофізичними
методами
Ф3 – Перекоси, розтріскування Ф3.1 – Візуальний огляд
цоколя,
тріщини
в
цоколі,
тріщини, сколи і випадання Ф3.2 – Встановлення маяків чи використання
каменів в надземній частині щілемірів. Нагляд за динамікою розкриття
стовпів. Наскрізні тріщини в тріщин.
цоколі, з розвитком на усю висоту Ф3.3 – Нагляд за динамікою розкриття тріщин.
будівлі, розтріскування підлог і Вимірювання міцності цегляних та кам’яних
стін
підвалу.
Нерівномірне конструкцій ультразвуковим и чи механічними
осідання.
Осідання
ґрунтів приладами неруйнівного контролю
навколо будівель. Просідання
підлог в підвальних приміщеннях.
Ф3.4 – Геодезичний нагляд за просіданнями за
допомогою нівеліра (тахеометра)
Ф3.5 – Гідростатичне нівелювання
Ф3.6 – Гідростатичне нівелювання за
допомогою системи DSM
Ф3.7 – Автоматичне нівелювання тахеометром
(система MONMOS)
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Ф4
– Підтоплення територій
навколо
будівель,
а
також
підвальних
приміщень.
Порушення
зовнішнього
водовідведення
(відмостки,
водостічні труби тощо), а також
порушення
цілісності
вертикального планування

Ф4.1 – Проходження шурфів
Ф4.2 – Буріння свердловин з визначенням рівня
підземних вод
Ф4.3 – Статичне зондування ґрунтів
Ф4.4 – Випробування ґрунтів пресиометрами
(статичним навантаженням)
Ф4.5 – Випробування ґрунтів геофізичними
методами

Ф5
– Аварія побутових чи Ф5.1 – Проходження шурфів
технологічних
систем Ф5.2 – Буріння свердловин з визначенням рівня
водопостачання і каналізації
підземних вод
Ф5.3 – Статичне зондування ґрунтів
Ф5.4 – Випробування ґрунтів пресиометрами
(статичним навантаженням)
Ф5.5 – Випробування ґрунтів геофізичними
методами
Ф6 – Будівельні роботи поблизу
Ф6.1 – Візуальний огляд
будівлі (ущільнена забудова)
Ф6.2 – Геодезичний нагляд за просіданнями за
допомогою нівеліра (тахеометра)
Ф6.3 – Гідростатичне нівелювання
Ф6.4 – Гідростатичне нівелювання за
допомогою системи DSM
Ф6.5 – Автоматичне нівелювання тахеометром
(система MONMOS)

Таблиця Г.2

НС - несучі стіни та перегородки

Конструк
ція

Характерні дефекти несучих стін та перегородок

Група факторів
(види пошкодження)

Підгрупа факторів
(види моніторингу)

НС1 - Тріщини і вибоїни. Глибокі НС1.1 – Візуальний огляд
тріщини і відпадання штукатурки, НС1.2
–
Встановлення
маяків
чи
вивітрювання швів.
використання
щілемірів.
Нагляд
за
динамікою розкриття тріщин.
НС1.3 – Нагляд за динамікою розкриття
тріщин. Вимірювання міцності цегляних та
кам’яних конструкцій ультразвуковим и чи
механічними
приладами
неруйнівного
контролю
НС2 - Відхилення стіни від НС2.1
–
Геодезичний
нагляд
за
вертикалі.
Викривлення викривленням горизонтальних ліній. Нагляд
горизонтальних та вертикальних за вертикальністю виском.
ліній.
НС2.2
–
Геодезичний
нагляд
за
Випучування стін.
просіданнями
та
викривленням
вертикальних ліній стін.
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НС2.3 – Автоматичний нагляд за
викривленням
горизонтальних
та
вертикальних ліній стін тахеометром
(система MONMOS)
НС3 - Зволоження внутрішньої
НС3.1 - Візуальний огляд
поверхні стін по усій площі або в
НС3.2 – Визначення технічного стану
різних зонах.
фундаментів
НС4 - Будівельні роботи поблизу НС4.1 – Візуальний огляд
будівлі (ущільнена забудова).
НС4.2
–
Геодезичний
нагляд
за
просіданнями
та
викривленням
вертикальних ліній стін.
НС4.3 – Автоматичне
нівелювання
тахеометром (система MONMOS)
НС5
–
Близькість
джерела НС5.1 - Візуальний огляд
динамічних навантажень (близьке
–
Дослідження
динамічних
будівництво,
вплив
транспорту НС5.2
навантажень
датчиками
вібрацій
тощо).
НС5.3
Дослідження
динамічних
навантажень сейсмодатчиками
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ДОДАТОК Д
Матеріали до вибору раціональних методів моніторингу технічного
стану будівель з використанням функцій корисності
Таблиця Д.1
Вартість виконання робіт з інструментального моніторингу просідання
фундаменту для варіантів: Ф1.1- роботизований тахеометр, Ф1.2гідростатичне нівелювання, Ф1.3- геодезичне нівелювання тахеометром,
Ф1.4- геодезичне нівелювання нівеліром
Вартість за варіантами, грн
Ф1.1
Ф1.2
Ф1.3
Ф1.4
Амортизаційні витрати
Вартість системи, грн
200000 80000 100000
5000
Амортизаційні витрати на 1 місяць при терміні
1700
670
840
42
експлуатації 10 років
Вартість монтажу системи
Вартість допоміжного обладнання та матеріалів
500
300
300
100
Вартість винесення опорної точки
350
350
350
350
Вартість монтажу допоміжного обладнання
600
1200
400
200
Статі витрат

Вартість циклу вимірювання
Всього на один місяць (вимірювання один раз на
місяць)
Всього на один місяць (вимірювання один раз в
тиждень – 4 рази в місяць)
Всього на один місяць (вимірювання кожен день –
30 раз в місяць)

100
3250

50
4020

200
2090

350
1042

3550

4020

2690

2092

6150

4020

7890

11192

Всього на шість місяців (вимірювання один раз на
місяць)
Всього на шість місяців (вимірювання один раз в
тиждень – 4 рази в місяць)
Всього на шість місяців (вимірювання кожен день
– 30 раз в місяць)

12250

14870

7290

3002

14050

14870

10890

9302

29650

14870

42090

63902

Всього на рік (вимірювання один раз на місяць)
Всього на рік (вимірювання один раз в тиждень – 4
рази в місяць)
Всього на рік (вимірювання кожен день – 30 раз в
місяць)

23050
26650

27890
27890

13530
20730

5354
17954

37850

27890

83130

127154
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Таблиця Д.2
Оцінка організаційно-технологічних показників методів та систем
інструментального моніторингу стану фундаментів і ґрунтових основ

Види моніторингу

K1 Точність виконання
вимірювань, мм

ОрганізаційноВаріанти методів та систем
технологічні показники
інструментального моніторингу
Термін
Періодич
виконання ність
Ф1.1
Ф1.2
Ф1.4
Ф1.5
робіт, міс
виконанн Monmos
DSM
ТахеоТеодоліт
я робіт,
метр
раз/міс
не залежить
1,0
0,5
0,5
1,0
1

K2 Вартість виконання
робіт, грн./ міс

6

12

1

K3 Своєчасність
отримання результатів,
день

6

12

1
4
30
6
24
180
12
48
360
1
4
30
6
24
180
12
48
360

3250
3550
6150
12250
14050
29650
23050
26650
37850
30
7
1
30
7
1
30
7
1

4020
4020
4020
14870
14870
14870
27890
27890
27890
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2090
2690
7890
7290
10890
42090
13530
20730
83130
30
7
1
30
7
1
30
7
1

1042
2092
11192
3002
9302
63902
5354
17954
127154
30
7
1
30
7
1
30
7
1
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ДОДАТОК Є
Приклад типової методики виконання автоматизованого моніторингу
відхилень від вертикалі конструкцій об‘єкта

1. Призначення та склад системи автоматизованого моніторингу
відхилення від вертикалі
1.1 Призначення системи моніторингу
Система автоматизованого моніторингу відхилень від вертикалі
(кренів) реєструє відхилення від вертикалі на заданих висотних позначках
на етапі будівництва та експлуатації будинків.
Первинні місця встановлення датчиків визначені на позначках H1…n ,
на несучій стіні, на висоті h1 від перекриття
Блоку 1 та на позначках H2…n
перекриття

по осі 0/0 між осями М, Н

на несучій стіні, на висоті

h1…n від

по осі 0/0 між осями М, Н Блоку 2.

Система автоматизованого моніторингу відхилень від вертикалі
конструкцій по Блоку1 складається з трьох датчиків:
-

Датчика відхилення від вертикалі на позначках H1…n - 3 шт.

Система автоматизованого геодезичного моніторингу відхилень від
вертикалі конструкцій по Блоку2 складається з трьох датчиків:
-

Датчика відхилення від вертикалі на позначках H2…n - 3 шт.

Місце розташування датчиків наведено на рис. 3.1 та 3.2.
Періодичність зчитування даних з датчиків - 1 раз на тиждень
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1, 2, 3, 4
Х
Y

Умовне позначення:
1, 2, 3, 4,

датчик на 4–х поверхаха.
Рис. 1.1. Схема установки датчиків відхилення від вертикалі на зовнішньому
простінку будинку.
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5,6,7,8

Умовне позначення:
5,6,7,8

датчик на 4–х поверхаха.

Рис. 1.2. Схема установки датчиків відхилення від вертикалі на зовнішньому
простінку будинку.
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1.2 Склад системи моніторингу

Система моніторингу складається: з шести вимірювачів відхилень
від вертикалі (кренів) ВКВ-2, до комплекту яких входять: пульт керування
та збору інформації, кабелі для зв’язку пульта з приладом і комп’ютером,
та плит кріплення та спеціально розробленої програми візуалізації даних
«Buildings» для обробки результатів вимірювань кренів.
Прилади системи моніторингу здатні проводити заміри кутів
відхилення в діапазоні ±30 кут. хвилин по осям X,Y одночасно. Похибка
вимірювання кутів складає – 5 кут. сек., для діапазону 0-10 кут. хв., та 10
кут. сек., в діапазоні від 10 до 30 кут. хв.
Прилади ВКВ-2, які закріплюють на несучих стінах

будинку,

періодично проводять заміри та в автоматичному режимі запам’ятовують
результати вимірювань. Об’єм пам’яті – 15000 вимірювань. Період
моніторингу може змінюватись від 5 сек., до 24 год. Живлення приладів
автономне. Оператор, за допомогою пульта, знімає результати та обробляє
їх на комп’ютері. Програма візуалізації даних представляє данні у вигляді
таблиць та графічних залежностей кутових змін по осям X,Y , напрямку
нахилу та лінійних зміщень в залежності від часу моніторингу в системі
координат кожного приладу.

3.3 Калібрування датчиків відхилення від вертикалі ВКВ-2
Калібрування датчиків відхилення від вертикалі проводять перед
встановленням їх на об’єкті. Калібрування проводять на геодезичному
екзаменаторі «Егем», який забезпечує встановлення кута нахилу в інтервалі
±30 кут. хв., з точністю 0,5 кут. сек.. Перевірку калібрування проводять
через кожні 10 кут. сек. Калібрування датчиків повинно підтвердити
відповідність характеристик датчиків технічним вимогам.
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2 Технологія монтажу та експлуатації системи автоматизованого
моніторингу відхилення від вертикалі

2.1 Монтаж системи на будинку
Прилади системи автоматизованого моніторингу встановлюють на
висотних позначках - H1.1 та H1.2 блоку 1 та 2 об’єкту. Додатні значення
кутів нахилу всіх датчиків системи по осям X та Y зорієнтовані в одному
напрямку. Вісь Х співпадає з літерними назвами осей, вісь Y співпадає з
цифровими назвами осей об’єкта (рис. 1.1 та 1.2).
Перед встановленням приладів треба закріпити до несучої стіни
металеву плиту за допомогою анкерних болтів, на яку потім встановити
блок

вимірювання

та

накопичення.

Для

захисту

приладів

від

несанкціонованого доступу необхідно на кожний прилад встановити
металевий короб із замком. Перед запуском системи необхідно провести
виставлення приладів в

нульове положення та запустити процес

моніторингу. Встановлення, запуск

датчику

відхилення від вертикалі

показано на рис. 1.3.

А

Б

В

Рис. 1.3 Зовнішній вигляд датчика (А), захисний короб датчика (Б),
виставлення нульового положення та запуск моніторингу (В) на об’єкті
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2.2 Вимірювання та обробка результатів відхилення від вертикалі
Вимірювання

кренів

проводити

системою

моніторингу,

яка

складається з трьох приладів ВКВ-2 закріплених на несучих стінах блоку 1
та блоку 2 на рівнях H1…n та H2…n період моніторингу повинен складати 1
годину. Результати вимірювань

накопичують у блоці пам’яті кожного

приладу. Оператор проводить зчитування інформації з кожного приладу.
Далі інформація оброблялась на комп’ютері, на якому встановлене
спеціальне програмне забезпечення.
О1
ОN
+XN
Висотна
ΔКрену

+YN

α

ΔN

О2

ΣN

+X2
ΣКрен

Висотна

+Y2

Δ2
Σ2

+X1
Висотна
Δ1

+Y1
X1
Y1
Σ1

Рис. 1.4 Позначення вимірювальних параметрів
Програма обробки дає інформацію про величину нахилу будівлі в
точках контролю.

На рис. 1.4 наведені позначення вимірювальних

параметрів: осі кутів відхилення X, Y, результуючий кут нахилу Σ,
азимутний напрям нахилу α у системі координат приладу.
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При монтажі датчики встановлюють у вертикальне положення
(нульовий стан). Стіна вважається умовно вертикальною (вертикалі О1,
О2…ОN співпадають). Стіна не є абсолютно жорсткою і має динамічні
властивості (кут нахилу по висоті різний і змінюється в часі). Для
визначення лінійного відхилення зданих точок моніторингу від вертикалі
будинку О1, необхідно приводити показання
координат,

датчиків до системи

найнижчої висотної відмітки, а стіну між висотними

відмітками вважати жорсткою.
Значення

лінійного

відхилення

в

системі координат датчика

розраховується по формулі (4.1):
 N  L N  tg  N ,

(4.1)

де ΔN- зміщення в мм, LN- відстань між висотними рівнями в мм, ∑N результуючий кут, град.
Значення лінійного відхилення висотної відмітки від вертикалі О1
розраховується по формулі (4.2):
 Nкрен  H N  tg  Nкрен ,

(4.2)

де ΔNкрен- зміщення в мм, HN – висота від землі до висотної відмітки в
мм, ∑N - результуючий кут, град.
 Nкрен 
X

Nкрен

X

2
Nкрен

2
 Y Nкрен

 X 1  X 2 .... X

Y Nкрен  Y 1  Y 2 ..... Y N

,

N

,

,

(4.3)
(4.4)
(4.5)

де ХNкрен та YNкрен кутові відхилення в системі координат датчика
найнижчого рівня, Х1,2,….N та Y1,2,….N кутові відхилення кожного датчика.
2.3 Результати вимірювання відхилення від вертикалі
Результати вимірювання відхилень представлені у вигляді таблиць та
графіків. Інтервал запису показників відхиленні від вертикалі встановлено
1 раз на годину. За добу отримуємо 24 записи для кожного датчику. Для
зручності в таблицях результатів надають середні значення вимірювань за
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кожну добу. Дані по кожному датчику наводять в табличній та графічній
формах за прикладом, наведеним на рис. 1.5- 1.6.

Рис. 1.5 Приклад оформлення результатів вимірювання
відхилення від вертикалі у табличній формі
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Рис. 1.6 Приклад оформлення результатів вимірювання
відхилень від вертикалі у графічній формі
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ДОДАТОК Ж
Приклад типової методики виконання геодезичного
моніторингу осідань об‘єкта
1. Виконання спостережень за осіданнями геодезичними методами
Спостереження за осіданням будівель виконують в наступній
послідовності: розроблення програми моніторингу; вибір місць встановлення
марок та приладу; установка деформаційних марок на конструкціях;
інструментальні виміри величин вертикальних переміщень з періодичністю,
яка встановлена календарним планом; обробка і аналіз результатів
спостережень.
1.1 Створення опорної висотної мережі
Для спостережень за осіданням Блоку №1 та Блоку №2

об‘єкта

будівництва, закладають спеціальну висотна мережа, яка складається з трьох
вихідних висотних реперів. Схему нівелювання ІІ класу наведено на
рисунку 1.1 схема

розташування деформаційних марок наведено на

рисунку 1.2. Репери розташовані: в стороні від підземних комунікацій,
територій, де можливе знищення або зміна положення репера; поза зоною
розповсюдження тиску від будівництва; поза зоною впливу осадових явищ; в
місцях, де є безперешкодний підхід до репера.
Перед кожним циклом спостережень контролюється стійкість та
технічний стан вихідних реперів. Наявність декількох реперів дає можливість
спостерігати за їх взаємним висотним положенням, оцінювати ступінь
стійкості кожного з реперів і найбільш стійкий вибрати, як вихідний репер.
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Рис. 1.1. Схема нівелювання ІІ класу
та вихідних реперів Rp
та деформаційних марок
1

1.2 Розміщення та конструкція деформаційних марок.
Спостереження за осіданням конструкцій Блоку №1 та Блоку №2
об’єкта будівництва ведуться по закріплених точках – деформаційних
марках. Деформаційні марки служать постійними точками для установки
на них рейки під час нівелювання, при цьому будь-яка конструкція марки
повинна забезпечувати можливість встановлення рейки при повторному
нівелюванні на ту саму фіксовану точку. Марки встановлені так, що
виступаюча частина дорівнює 10 см – це достатньо для встановлення
нівелірної рейки на верхню точку у вискове положення. Марки встановлені
на висоті 50-70 см від рівня перекриття на позначці -0,850м. Деформаційні
марки закладаються в місцях найбільш ефективного прояву очікуваних
осідань будівлі. Для ведення спостережень закладено 5-ть (п‘ять) марок у
кожен Блок об’єкта будівництва, 4-ри марки встановлені в крайніх пілонах
по периметру кожного Блоку, 5-та марка встановлена в центральній частині
кожного Блоку в ядрі жорсткості будинку. Розташування марок показано на
рис. 1.2. Перед початком спостережень контролюються стійкість кожної
марки, виконується огляд технічного стану марок.

1.3 Необхідна точність виміру осідання
Точність визначення величин осідання будівлі це допустима
похибка осідання марок, що спостерігаються, відповідно до стабільного
репера, прийнятого за вихідний. Встановлення необхідної точності вимірів
осідання

будівлі

дозволяє

одержати

необхідні

дані

для

вибору
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інструментів, методу і схеми організації робіт, що у свою чергу визначає
витрати часу і засобів при наступному виконанні вимірів.
Виходячи з конкретних умов спостережень і застосовуваного
інструмента були підраховані середні квадратичні помилки погляду - mпог,
перевищення – mперев., осідання - mосідан.
mпог = mперев =±0,37
mосідан. = mперев

(1.1)

2 =±0,52

(1.2)

mосідан. доп=2 mосідан.  ±1,0 мм.
Отримана

гранична

середня

квадратична

(1.3)
помилка

осідання

задовольняє поставленим умовам точності визначення осідання будівлі і не
перевищує ±1,0 мм для найбільш віддаленої від репера марки.
Врівноваження

ходу

нівелювання

виконано

за

допомогою

програмного комплексу «Кредо-Нівелір». Відомості оцінки точності ходу
нівелювання, перевищень наведено у додатку до проекту.

Рис. 1.2. Схема розташування деформаційних марок

1.4 Інструментальні виміри осідання
Для

виміру

осідання

застосовувався

прецизійний

нівелір

Ni 007 № 200981 та нівелірна інварна рейка РН2-3000 № 1651, які пройшли
метрологічну перевірку (свідоцтва про перевірку засобів вимірювання
наведені в додатку) з використанням методу високоточного геометричного
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нівелювання. Цей метод дозволяє при незначних швидкостях осідання за
короткий проміжок часу визначити швидкість і величину їхнього
збільшення. Осідання будівлі виміряють нівелюванням по способу
сполучення,

короткими

променями.

Визначення

осідання

методом

короткого променю виконують з дотриманням наступних умов: висотна
опорна мережа складається з 2 нерухомих знаків; застосовувався нівелір
високої точності з плоско-паралельною пластинкою, ретельно вивірених,
прокомпарованих штрихових рейок з інварною смугою; нівелювання марок
виконувалось по наміченим ходам, по одній і тій же схемі, при двох
горизонтах інструмента.
На кожній станції здійснюють польовий контроль спостережень:
підраховують різницю основної і додаткової шкали рейки та різницю в
подвійних перевищеннях по основній та додатковій шкалах.
Точність нівелювання оцінюють за

фактичними нев’язками

у

замкнутих ходах. Допустиму нев’язку f' обчислюють за формулою:
f'=±0,5√n, де n – число станцій в нівелірному ході.

(1.4)

Рис. 1.3. Схема нівелювання
ІІ класу для визначення осідань
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Характеристика мережі нівелювання по датах:
№№
циклу
1
2
3
4
5
6

Назва ходу

Дата
вимірів
23.04.2018
23.05.2018
25.06.2018
19.07.2018
28.08.2018
19.09.2018

Rp2–Rp1–9–Rp1–Rp2
Rp2–Rp1–9–Rp1–Rp2
Rp2–Rp1–9–Rp1–Rp2
Rp2–Rp1–9–Rp1–Rp2
Rp2–Rp1–9–Rp1–Rp2
Rp2–Rp1–9–Rp1–Rp2

Кількість
станцій
27
27
27
27
27
27

Нев’язка в мм
Отримана допустима
+0,5
±2,60
+0,4
±2,60
-0,3
±2,60
-0,7
±2,60
+0,6
±2,60
-0,8
±2,60

1.5 Обробка результатів вимірювання
Обробка результатів спостережень включає в себе перевірку
польових журналів, обчислення величини деформацій, оцінку точності
проведених польових робіт, складання відомостей по кожному циклу
вимірювань,

графічне

оформлення

матеріалів,

складання

звіту

за

результатами вимірювань.
Після виконання порівнювальних обчислень та отримання висотних
позначок марок обчислюють наступні величини:

H між двома останніми циклами,

величину осідання марки
поточним і попереднім:
H  H

j

 H

j 1

;

(1.5)

сумарне осідання марки з початку спостережень

H  H

j

 H0 ;

(1.6)

середнє осідання будівлі в цілому з початку спостережень

 H
де

H

j

сер



H

n ,

- позначка марки у поточному циклі спостережень,

(1.7)
H

j 1

-

позначка марки у попередньому, H0- позначка марки у початковому циклі
спостережень, H 0 - позначка марки у першому циклі спостережень, n кількість марок на будівлі.
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Після обробки польових даних виконують аналіз отриманих
результатів.
2. Результати спостереження за осіданнями
2.1 Оформлення результатів спостережень за осіданнями
Спостереження виконані по програмі нівелювання ІІ класу в умовній
системі висот. Хід нівелювання прокладений між спостережуваними
марками та реперами опорної висотної мережі. Характеристика мережі
нівелювання по кожній даті спостережень наведена в табл. 1.1.
Результатом камеральної обробки нівелювання є значення позначок
деформаційних марок та їх зміни між циклами – осідання.
Результати спостережень викладені у таблицях по Блоку №1 в
таблиці 2.1 по Блоку №2 в таблиці 2.2., у яких наведені величини осідань
марок, обчислені за формулами (1.5) - (1.7).
Для повного зображення розвитку осідання у часі складають графіки
вертикальних переміщень осадових марок з приведеними величинами їх
сумарних осідань. Графік осідання марок Блоку №1 наведений на
рисунку 2.1, Графік осідання Блоку №2 наведений на рисунку 2.2
2.2 Аналіз результатів спостережень за осіданнями
Таблиця 2.1
Приклад заповнення відомостей осідання деформаційних марок, що
встановлені на будівлі Блоку №1

Таблиця 2.2
Приклад заповнення відомостей осідання деформаційних марок, що
встановлені на будівлі Блоку №2
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Рис. 2.1. Приклад графіку зміни положення (осідання) деформаційних
марок, що встановлені на будівлі Блоку 1
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Рис. 2.2 Приклад графіку зміни положення (осідання) деформаційних
марок, що встановлені на будівлі Блоку 2

ДОДАТОК И
Приклад типового проекту виконання робіт інструментального
обстеження залізобетонних конструкцій будівель і споруд
1. Загальні вказівки до виконання робіт
1.1 Проект виконання робіт (ПВР) розроблений на виконання
візуального та інструментального обстеження будівель і споруд. В ПВР
викладені матеріали щодо організації та технології виконання робіт,
зазначені інструменти та обладнання необхідні для виконання робіт,
приведені заходи з охорони та безпеки праці.
1.2 Порядок виконання робіт при обстеженні будівель і споруд:
- загальний огляд тунелю (візуальне обстеження);
- обстеження тунелю для визначення технічного стану (встановити та
зафіксувати наявність відшарування захисного покриття тунелю, каверн,
відсутність захисного шару бетону, виступи арматури, стан корозії металевих
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елементів, місця протікання води в середину тунелю, предмети, що
перешкоджають протіканню води, шороховатість внутрішньої поверхні).
- інструментальне обстеження. Визначити міцність бетону та зчеплення
покриття з бетоном. Виконати дослідження на ділянках, що межують з
відшаруванням покриття.
- побудова градуювальних кривих для визначення міцності бетону при
визначенні міцності бетону ;
- геофізичне

обстеження неруйнівним методом для визначення

порожнин та стану породи основ;
- обміри конструкцій.
2.

Загальні положення

2.1 У відповідності до нормативних документів обстеження будівель і
споруд споруди необхідно виконувати за такими етапами: підготовка до
проведення обстеження; попереднє та/або основне (детальне) обстеження;
складання звіту. За потреби можуть бути, крім того, виконані: додаткове
обстеження; спеціальні обстеження.
2.2 Підготовка до проведення обстеження включає: ознайомлення з
об'єктом і прилеглою територією та забудовою; попередній аналіз завдання і
вихідних даних, в т.ч. наявної технічної документації; за необхідності, пошук
і отримання відсутніх матеріалів, необхідних для виконання обстеження;
складання технічного завдання на обстеження.
2.3 До попереднього обстеження входить: ознайомлення з наявною
технічною

документацією,

в

т.

ч.

для

визначення

відповідності

конструктивних та інших рішень і експлуатаційних характеристик діючим
нормам та змінам природного та/або техногенного середовища, що відбулися
за період експлуатації; збирання та аналіз інформації від осіб, що беруть
участь у експлуатації тунелю; попередній огляд тунелю, прилеглої території
та забудови з урахуванням зібраної інформації, попереднім оцінюванням
технічного стану конструкцій та виявленням серед них таких, що
перебувають у найбільш небезпечному стані. За результатом попереднього
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обстеження може бути скорегована програма основного (детального)
обстеження.
2.4

До

основного

(детального)

обстеження

входить:

аналіз

архітектурних і конструктивних рішень, їх відповідності діючим нормам та
умовам використання тунелю; проведення візуального обстеження з
фіксацією,

обміром,

ескізуванням

і

визначенням

причин

наявних

пошкоджень та дефектів в конструкціях об'єкта; обміри конструкцій;
інструментальні дослідження та випробування будівельних конструкцій;
вибіркове розкриття будівельних елементів для оцінки технічного стану
бетонних

конструкцій;

узагальнення

та

аналіз

отриманих

даних;

прогнозування динаміки зміни параметрів, що впливають на технічний стан
об'єкта.
2.5 Додаткове обстеження необхідно проводити, якщо в процесі
основного

обстеження

виявлено

необхідність

у

не

передбачених

дослідженнях.
2.6 Спеціальне обстеження необхідно провести у випадках, коли
даних детальних і додаткових обстежень недостатньо для прийняття
обґрунтованого рішення щодо технічного стану та безпечної експлуатації
об'єкта.
2.7 Якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкту, його
окремих частин непридатний до нормальної експлуатації - категорія «3», слід
виконати протиаварійні роботи та відновлення його експлуатаційної
придатності. В разі виявлення аварійних ділянок необхідно унеможливити
перебування людей, в тому числі і осіб, які беруть участь у обстеженні, на
ділянках можливих обрушень або забезпечити їх захист, достатній для
збереження життя і здоров'я.
2.8 За результатами основного, а за необхідності, - додаткового і
спеціального обстежень складають звіт із загальною характеристикою
об'єкта, з визначенням категорії технічного стану окремих конструкцій та
об'єкта в цілому, з рекомендаціями щодо режиму експлуатації об'єкта і
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конструктивних рішень з підсилення та захисту окремих конструкцій (за
необхідності), щодо наступних обстежень, заходів з догляду тощо.

3. Діагностування технічного стану будівельних конструкцій.
3.1 Діагностування технічного стану конструкцій здійснюють шліхом
виконання

необхідної

сукупності

обстежувальних,

розрахункових

та

аналітичних процедур.
3.2 Фізико-механічні характеристики матеріалів конструкцій можуть
визначатися: за допомогою стандартних неруйнівних та інших польових
методів, а також шляхом вилучення зразків матеріалів та виконання
стандартних лабораторних випробувань. При визначенні фізико-механічних
характеристик матеріалів і конструкцій слід керуватися вимогами та
вказівками відповідних нормативних документів та даного ПВР.
При виявленні тріщин та інших пошкоджень облицювальних і захисних
шарів на поверхні конструкцій для остаточної оцінки стану самих
конструкцій необхідно проводити відповідні розкриття.
3.3 На основі аналізу та оцінки виявлених змін коригують
розрахункові схеми об'єкта і за цими схемами виконують перевірні
розрахунки конструкцій і оцінюють їх технічний стан. Якщо об'єкт
експлуатуються в складних та особливих умовах діагностику його
технічного стану рекомендується проводити з дотриманням таких положень:
- конструктивний та інший захист об'єкта повинен бути перевірений на
дотримання вимог чинних норм з будівництва у відповідних умовах;
- об'єкт, який не відповідає вимогам чинних норм з будівництва у
відповідних умовах, не може бути віднесений до категорії технічного стану
"1" або "2", якщо достатність конструктивного та іншого захисту не доведена
перевірними розрахунками відповідно до вимог чинних норм;
- для об'єктів або їх частин, віднесених до категорії технічного стану "З"
або "4", програма обмеженого режиму експлуатації розробляється науково-
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дослідними або проектними організаціями, які спеціалізуються у відповідній
галузі будівництва.

4. Технологія обстеження бетонних та залізобетонних конструкцій
4.1

Основними

дефектами

і

пошкодженнями

бетонних

і

залізобетонних конструкцій є: наднормативні тріщини і деформації від
силових впливів (статичних і динамічних, в т. ч. особливих) та корозійного
походження; роздроблення, лущення, тріщини в стиснутому бетоні;
оголення, випирання, зміщення арматури та порушення її зчеплення з
бетоном; корозійні пошкодження бетону, арматури, з'єднувальних закладних
деталей; технологічні дефекти (усадочні тріщини, розшарування бетону,
недостатній захисний шар бетону, розущільненість у робочих швах тощо);
4.2 Основні характеристики,

які підлягають

визначенню при

обстеженні: геометричні розміри конструкцій; деформації конструкцій
(прогини, осідання тощо); параметри тріщин (ширина, довжина, глибина
розкриття тріщин, їх місцеположення і характер); характеристики бетону;
параметри механічних пошкоджень та руйнування бетону (глибина, площа
тощо); розповсюдження корозії бетону (карбонізації, сульфатизації тощо);
параметри армування (діаметр, напрям, крок, кількість тощо); ступінь
пошкодження

арматури

і

закладних

деталей

корозією

та

інші

їх

пошкодження (механічні, деформації, випинання тощо).
4.3 Ширину розкриття тріщин в бетоні вимірюють в місцях
максимального їх розкриття.
4.4 Тріщини в бетоні аналізують з точки зору конструктивних
особливостей і напружено-деформованого стану залізобетонної конструкції.
Класифікація та причини виникнення дефектів і пошкоджень залізобетонних
конструкцій наведені в табл. 1.
4.5 При обстеженні конструкцій для визначення міцності бетону
застосовують методи неруйнівного контролю.
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4.6. При оцінці технічного стану арматури і закладних деталей,
уражених корозією, визначають вид корозії, ділянки ураження та джерело
впливу. Виявлення стану арматури елементів залізобетонних конструкцій
проводять видаленням на контрольних ділянках захисного шару бетону з
оголенням робочої арматури. Оголення робочої арматури виконують у
місцях найбільшого її ослаблення корозією, які виявляють по відшаруванню
захисного шару бетону і утворенню тріщин і плям іржавого забарвлення,
розташованих вздовж стрижнів арматури. Ступінь корозії арматури
оцінюють за такими ознаками: характер корозії; колір; щільність продуктів
корозії; площа ураженої поверхні; глибина корозійних уражень; площа
залишкового поперечного перерізу арматури.
4.7 Визначення геометричних розмірів виконується вибірково. Обсяг
вибірки для кожного однотипного розміру приймається згідно з програмою
випробування, але не менше встановленого в нормативних документах
згідно з планом одноступінчастого вибіркового контролю.
4.8 Визначення прогинів конструкцій виконується вибірково для
конструкцій, в яких при технічному огляді відзначені невеликі прогини.

Таблиця 1
Характерні натурні класифікаційні ознаки технічного стану
залізобетонних конструкцій
Категорія
технічного
стану
«1»

«1»-«2»

Дефекти і пошкодження

Можливі причини
виникнення

Волосяні
тріщини
із Усадка
внаслідок
розмитими контурами, порушення
що не мають чіткої режиму
орієнтації, переважно на тепловологісної
верхній
(при обробки бетонної
виготовленні) поверхні
суміші,
властивостей
цементу тощо
Волосяні тріщини уздовж а) Корозія арматури
арматури, сліди іржі на (шар корозії до 0,5
поверхні бетону
мм) при втраті
бетоном захисних
властивостей

Можливі наслідки

На несучу здатність
не
впливають.
Можуть
знизити
довговічність

а) Орієнтовне
зниження
несучої
здатності до 5 %.
Можливе
зниження
довговічності
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(наприклад,
при
карбонізації)
б) Початкова фаза
розколювання
бетону внаслідок
тиску
продуктів
корозії арматури і
порушення
зчеплення
з
арматурою
"3"
Пошкодження арматури Механічні впливи
та закладних деталей
(надрізи, вириви тощо),
часто при сполученні з
попередніми дефектами
"2"
-"З" Сколювання бетону
Механічні впливи
(встановлюється
розрахунком)

"3"-"4"

"3"

б) Можливе зниження
несучої
здатності.
Ступінь
зниження
слід
оцінювати
з
урахуванням
наявності
інших
дефектів, пошкоджень
та
результатів
перевірочного
розрахунку
Зниження
несучої
здатності пропорційне
зменшенню
площі
перерізу

При розташуванні в
стиснутій
зоні
зниження
несучої
здатності за рахунок
зменшення
площі
перерізу
Тріщини
уздовж Розвиваються
Зниження
несучої
арматурних стрижнів до внаслідок корозії здатності в залежності
3 мм. Явні сліди корозії арматури.
від зменшення площі
арматури. Відшарування Товщина
шару перерізу арматури та
захисного шару бетону
корозії до 3 мм
розмірів виключеного
з
роботи
бетону
стиснутої зони.
Зменшення
несучої
здатності
внаслідок
порушення зчеплення
арматури з бетоном
орієнтовно до 20 %.
Похилі
та
нормальні Перевантаження
Ступінь
небезпеки
силові
тріщини
в конструкцій.
визначається
в
залізобетонних
Зміщення
залежності
від
конструкціях
(від положення
при наявності
інших
розтягувальних виготовленні
дефектів та причин,
напружень при дії різних розтягнутої
що
викликали
сполучень згинальних і арматури.
підвищене розкриття
крутних моментів та
тріщин
поздовжніх і поперечних
сил)
з
шириною
розкриття,
що
перевищує встановлені
діючими нормами та
проектом
граничні
значення, але менше 1,0
мм
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"4"

«3»-«4»

Те саме, що й у поперед- Перевантаження
ньому випадку, але є конструкцій
тріщини
з внаслідок
розгалуженими
в зниження міцності
стиснутій зоні кінцями
бетону або порушення зчеплення
арматури
з
бетоном
Прогини,
що Перевантаження
перевищують
конструкцій,
встановлені
діючими зменшення
нормами та проектом робочого перерізу
допустимі значення
бетону та арматури

Небезпека обвалення

Ступінь
небезпеки
визначається
в
залежності
від
наявності
інших
дефектів.
При
поєднанні з наявністю
нормальних тріщин,
ширина
розкриття
яких
перевищує
встановлені нормами
та проектом граничні
значення,
стан
аварійний - "4"
«3»-«4»
Відшарування захисного Корозія
Зниження
несучої
(встановлюється шару бетону
поздовжньої
та здатності в залежності
розрахунком)
поперечної
від зменшення площі
арматури
арматури
внаслідок
корозії та зменшення
розмірів поперечного
перерізу
стиснутої
зони
"4"
Випирання
стиснутої Перевантаження
Небезпека обвалення
арматури,
поздовжні конструкцій
(паралельно
стискальним зусиллям)
силові
тріщини
(не
усадочні і не корозійні) в
стиснутій зоні, лущення,
роздроблення, зминання
бетону стиснутої зони
"4"
Похилі та нормальні Перевантаження
Те саме
силові тріщини (від конструкцій.
розтягувальних
напружень)
в
залізобетонних
конструкціях шириною
розкриття 1,0 мм та
більше. Похилі тріщини
зі зміщенням їх берегів
вздовж
тріщини.
"Хлопаючі" тріщини (з
роздавлюванням бетону
по
їх
берегах)
у
конструкціях,
які
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зазнають
впливів.

"4"

знакозмінних

Розриви або зміщення Перевантаження
поперечної арматури у конструкцій
зоні похилих тріщин;
розриви
робочої
арматури

-//-

5. Методи та засоби інструментальні дослідження конструкцій
з каменю та бетону
5.1 Визначення ширини, глибини і довжини розкриття тріщин в бетоні
(за DIN EN 1992-1-1: 2011-08) передбачає, що вони представляють небезпеку
для експлуатації конструкції в тому випадку, якщо ширина їх розкриття
перевищує допустимі нормами величини. Визначення ширини розкриття
тріщин здійснюється з використанням наступних допоміжних інструментів
та пристосувань.
Оптичні прилади (лупи та мікроскопи) представляють собою самі
різні за видами і конструкціями лупи та мікроскопи, які дозволяють не тільки
детально розглянути тріщину з збільшенням від 7 до 50 разів, а також точно
виміряти ширину тріщин за рахунок наявності шкали в них. Основна частина
оптичних приладів має можливість регулювати чіткість зображення за
рахунок обертання кільця на них, а деякі види лупи та мікроскопів обладнані
підсвічуванням за рахунок наявних в них лампочок та батарейок.
Шаблони и трафарети представлені різним пристосуванням з
синтетичного матеріалу, на який нанесені і позначені смужки різної товщини.
Та ширина нанесеної на шаблон або трафарет смужки, що відповідає ширині
тріщини. По зовнішньому вигляду шаблони та трафарети можуть бути в
вигляді лінійки (рис. 1, 2).
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Рис. 1 Шаблон у вигляді лінійки

Рис. 2 Використання шаблону

Щупи представляють собою набір стандартних пластин з різною
відомою товщиною, з'єднаних між собою у вигляді віяла (рис. 3). Сутність
вимірів з пластинами щупів полягає в тому, що в тріщину послідовно
вставляються пластини різної товщини до тих пір, поки одна з пластин буде
щільно заходити в тріщину. В процесі вимірювання підбирається пластина,
яка по товщині відповідає ширині розкривання тріщин. Таким чином,
ширина розкриття тріщини буде рівною товщині пластини, яка щільно
входить в неї.
Клин це клиноподібний металевий стрижень з нанесеними на ньому
засічками та підписами товщини клина у зазначеному місці (рис. 4).
Сутність виміру полягає в тому, що при вимірюванні ширини розкривання
тріщин клин безпосередньо вставляють в неї до тих пір, поки він «застряє» в
ній, а потім знімаються показання в тому місці, де він застряг.

Рис. 3 Щупи

Рис. 4 Види клинів

У відповідності до ДБН В.2.6-98:2009 і DIN EN 1992-1-1 допустима
ширина розкриття тріщини в залежності від режиму експлуатації
залізобетонних конструкцій та впливів на них можна представити у вигляді
наступної табл. 2.
Таблиця 2
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Допустима ширина розкриття тріщин в залізобетонних конструкціях в
залежності від режиму їх експлуатації
Режим
експлуатації
конструкцій
залізобетону
Конструкції розміщені в ґрунті
Водонепроникні конструкції

з

Допустима ширина розкриття
0,30 мм
0,20 мм

Якщо тріщини в бетоні мають меншу ширину, ніж зазначено в табл. 2,
то вони ремонту не потребують. При розкритті тріщин рівних, або більших
зазначеної ширини в табл. 2, то вони потребують ремонту.
5.2 Міцність зчеплення опоряджувального покриття з залізобетонною
оболонкою необхідно визначати за методикою описаною в ДСТУ Б EN 101512:2012. Міцність зчеплення визначають як максимальне напруження при
розтягу,

що

виникає

внаслідок

дії

безпосереднього

навантаження,

перпендикулярного до поверхні захисного покриття. Зусилля розтягу
прикладають за допомогою спеціальної відривної пластини, яку наклеюють
на поверхню розчину, що випробовується. Отримана міцність зчеплення є
відношенням руйнівного навантаження до площі.

6. Технологія дослідження адгезіонних властивостей
опоряджувальних покриттів
Для досліджень використовують відривні пластини, виготовлені з
нержавіючої сталі, розмірами (50х50 ±0,1) мм, товщиною 5 мм, що мають
елементи

кріплення

випробувальної

для

установки,

приклеювання
яка

створює

до

відповідної

розтягувальне

частини

навантаження

перпендикулярно до ділянки, що випробовується з рівномірною швидкістю,
уникаючи ударів. Швидкість напруження збільшують в межах діапазону від
0,003 Н/(мм2·с) до 0,100 Н/(мм2·с) відповідно до моменту руйнування, що має
виникнути впродовж 20 – 60 сек. Руйнівне навантаження реєструють
зніманням на відеокамеру. Не враховують результати, якщо руйнування
відбулося по клейовому шару між відривною пластиною і розчином.

212
При обробці результатів підраховують значення міцності зчеплення з
точністю до 0,05 Н/мм2 у відповідності до залежності:

Середню міцність зчеплення розраховують як середнє арифметичне
значення міцності зчеплення 3 зразків з точністю до 0,1 Н/мм2.
Рис. 5. Вид руйнування – адгезійне руйнування –
руйнування на границі між розчином і основою: 1 –
відривна пластина; 2 – клейовий шар; 3 – розчин, що
випробовується; 4 – основа

Рис. 6. Вид руйнування – когезійне руйнування –
руйнування в розчині

Рис. 7. Вид руйнування – когезійне руйнування –
руйнування в матеріалі основи

Рис. 8. Прилад для визначення міцності зчеплення
шарів конструкцій між собою та з основою
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Рис. 9. Схема виконання робіт з визначення міцності
зчеплення торкрет покриття з бетоном на прикладі
підземних комунікацій
Можливі види руйнування, що приводять до отримання обґрунтованих
результатів, представлено на рис. 5 – 7. При види руйнуваннях, наведених на
рисунках 6 і 7, тобто за відсутності руйнування на границі між розчином і
основою, результати вважають нижніми граничними значеннями.
Дослідження з визначення міцності зчеплення шарів конструкцій між
собою та з основою виконувати за допомогою приладу з вмонтованим
динамометром (рис. 8). Технологічна схема виконання робіт з визначення
міцності зчеплення торкрет покриття з бетоном в дериваційному тунелі
представлена на рис. 9.

7. Технологія визначення міцності бетону на стиск методами
неруйнівного контролю.
У відповідності до ДСТУ Б В.2.7-220:2009 визначення міцності на
стиск безпосередньо в конструкціях з важкого, легкого та дрібнозернистого
бетонів виконують методами пружного відскоку, ударного імпульсу,
пластичної деформації, відриву, сколювання ребра та відриву зі сколюванням
за попередньо встановленими градуювальними залежностями між міцністю
бетонних зразків на стиск згідно з ДСТУ Б В.2.7-214 та непрямими
характеристиками міцності.
У

залежності

від

застосовуваного

методу

непрямими

характеристиками міцності є: значення відскоку бойка від поверхні бетону
(або притиснутого до неї ударника); параметр ударного імпульсу (енергія
удару);

розміри

відбитка

на

бетоні

(діаметр,

глибина

тощо)

або
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співвідношення діаметрів відбитків на бетоні і стандартному зразку при ударі
чи вдавлюванні індентора в поверхню бетону; значення напруження,
необхідного для місцевого руйнування бетону при відриві приклеєного до
нього металевого диска, рівного зусиллю відриву, поділеному на площу
проекції поверхні відриву бетону на площину диска; значення зусилля,
необхідного для сколювання ділянки бетону на ребрі конструкції; значення
зусилля місцевого руйнування бетону при відриві з нього анкерного
пристрою.
Механічні

методи

неруйнівного

контролю

застосовують

для

визначення міцності бетону всіх видів нормованої міцності, що контролюють
згідно з ДСТУ Б В.2.7-224, а також для визначення міцності бетону при
прийманні конструкцій та обстеженні. Випробування проводять при додатній
температурі бетону. Для методів пружного відскоку, ударного імпульсу,
пластичної деформації і відриву градуювальні залежності встановлюють
безпосередньо для кожного виду бетону та його міцності. Методика і
приклад встановлення градуювальної залежності наведені в додатку Ж ДСТУ
Б В.2.7-220:2009. Градуювальну залежність слід оформлювати згідно з
додатком И ДСТУ Б В.2.7-220:2009.
При проведенні обстеження конструкцій допускається застосовувати
методи

пружного

відскоку

і

ударного

імпульсу

з

використанням

градуювальної залежності, яка встановлена для бетону, що відрізняється від
випробовуваного (за складом, віком, вологістю), з уточненням її у
відповідності з методикою, наведеною в додатку К ДСТУ Б В.2.7-220:2009.

8. Організація інструментальних обстежень на етапі
експлуатації будівель і споруд
8.1 Основні вимоги до організації робіт з визначення параметрів
будівель і споруд полягають у: встановленні параметрів контролю та видів
вимірювань; визначені кількості фахівців, їх кваліфікаційного рівня; вимог
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до

зберігання

обладнання,

устаткування

та

приладів;

періодичності

виконання робіт з визначення параметрів.
8.2

Міцність

бетону ділянки

конструкції,

що

контролюється

визначають за градуювальної залежністю, за умови, що отримані значення не
прямої характеристики знаходяться в межах між найменшим і найбільшим
значеннями непрямої характеристики в зразках, що випробовувались при
побудові градуювальної залежності.
8.3 Шорсткість поверхні ділянки бетону конструкції при випробуванні
методами відскоку і ударного імпульсу, повинна відповідати шорсткості
поверхні кубів, що випробовувались при встановленні градуювальної
залежності.

У необхідних випадках допускається

зачистка

поверхні

конструкції.
8.4

Число

і розташування

ділянок,

що

контролюються

при

випробуванні конструкцій повинно відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-224.
Число випробувань на одній ділянці, відстань між місцями випробувань на
ділянці і від краю конструкції, товщина конструкції на ділянці випробувань
повинні бути не менше значень, наведених у табл. 3.
Таблиця 3
Параметри випробувань залізобетонних конструкцій неруйнівними методами
Найменування
методу

Число
Відстань між
Відстань від краю Товщина конструкції,
випробувань
місцями
конструкції до місця
мм
на ділянці випробувань, мм випробувань, мм
Пружний відскок
5
30
50
100
Ударний імлульс
10
15
50
50
Відрив зі
1
5 глибин вириву
150
Подвоєна глибина
сколюванням
встановлення анкера

8.5 При випробуванні методом пружного відскоку відстань від місць
проведення випробування до арматури повинна бути не менше ніж 50 мм.
Випробування проводять у такій послідовності:
- визначають розташування арматури на ділянці випробувань згідно з
ДСТУ Б В.2.6-4 (ГОСТ 22904);
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- прилад розташовують так, щоб зусилля прикладалося перпендикулярно
до випробовуваної поверхні;
-

положення

приладу

при

випробуванні

конструкції

відносно

горизонталі приймаютьтаким же, як при встановленні градуювальної
залежності; при іншому положенні необхідно вносити поправку на
показники у відповідності з експлуатаційними документами приладу;
- фіксують значення непрямої характеристики у відповідності з
експлуатаційними документами приладу;
- обчислюють середнє значення непрямої характеристики на ділянці
конструкції.
8.6 Визначення міцності бетону методом пружного відскоку за
допомогою молотка Шмідта, або подібних до нього досягається ударом по
бетону з заданою енергією, після чого заміряються значення відскоку
молотка. Величина відскоку відповідає твердості бетону. За допомогою
таблиць і графіків відхилення значення порівнюють з міцністю на стиснення.
8.7 При застосуванні методу пружного відскоку використовують
наступні засоби вимірювання і допоміжне обладнання: молоток по типу
Шмідта моделі N (рис. 10); калібрована наковальня; шліфувальний камінь.
8.8 При підготовці і проведенні випробувань слід враховувати, що
стан зовнішньої поверхні бетону, який в результаті зовнішніх впливів
(вогонь, мороз, хімічні впливи) змінений, впливає на відскакування ударника
молотка Шмідта
8.9 Температура молотка для проведення випробувань повинна бути
між +10 і +50° С. Якщо молоток має іншу температуру, його потрібно перед
випробуванням зберігати певний час при зазначеній вище температурі.
8.10 Молоток необхідно перевірити з використанням наковальні. При
цьому необхідно виконати не менше 5 ударів і зафіксувати дані. Якщо
відмінності складають більше двох поділок за шкалою, необхідно провести
ревізію молотка. Якщо після очищення відхилення показників залишилося на
рівні більше ніж двох поділок шкали, то молоток потрібно калібрувати.
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Рис. 10. Місця випробування рівномірно
розподіляються
по
поверхні
і
помічаються крейдою або спеціальним
шаблоном, щоб уникнути проведення
випробування в одному і тому ж місці
8.11 При визначенні місця випробувань необхідно враховувати що:
товщина конструкції з бетону повинна бути не менше 100 мм; ділянка
проведення випробування - не менше 300x300мм; місця проведення
випробувань повинні рівномірно розподілялися по поверхні бетону (рис. 10).
8.12 До проведення випробування поверхня бетону повинна бути
очищена від всіх частин, що відшаровуються. При істотних нерівностях
випробовуваної поверхні бетону її потрібно підготувати, очистивши її
шліфувальним каменем (рис. 10) або спеційною шліфувальною машиною з
електроприводом. Якщо поверхня бетону мокра, то перед виконанням
випробувань воду необхідно видалити з допомогою ганчірки. Місця
випробувань потрібно помітити і зафіксувати у звіті по обстеженню.
8.13 При проведенні випробувань необхідно: уникати ділянок, що
мають лунки, відшарування та високу пористість, крупний заповнювач або
металеві елементи; правильно оцінити стан поверхні, до вимірювань, її
вигляд, вологість, ступінь карбонізації, передбачувану міцність. Положення
молотка в процесі випробування було строго перпендикулярно поверхні.
Максимальна глибина карбонатізації може досягати 5 мм.
8.14 В процесі вимірювань бойок молотка шляхом натискання на
рівну поверхню необхідно висунуту до тих пір, доки не вискочить кнопка на
приладі. Молоток підвести до випробовуваної поверхні таким чином, щоб
його напрям з основою складали прямий кут. Тримаючи молоток двома
руками, необхідно плавно надавити по напрямку до поверхні до тих пір, поки
не відбудеться удар бойка по поверхні. Після удару необхідно натиснути на
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кнопку на молотку і таким чином зафіксувати результати показника відскоку
на шкалі приладу.
Необхідно здійснити наступні 8 ударів. Відстань між місцями удару
повинна бути не менше 25 мм одна від іншої. Показник відскоку R

і

напрямок удару для кожного удару записується в формуляр. Виконати
випробування по всіх запланованих ділянках. Якщо в процесі випробування
удар попав у порожнину або гравій заповнювача, тоді ці дані випробувань не
враховуються і удар треба повторити в іншому місці.
8.15 При обробці результатів вимірювань необхідно вирахувати
середнє арифметичне з 9 випробувань. Обробка результатів неможлива, якщо
показники вимірювань на шкалі приладу менше ніж 20. У цьому випадку
рекомендується використовувати молоток Шмідта іншого типу.
8.16

Якщо

при

визначенні

міцності

результати

наступних

випробувань відрізняються більше ніж на 20 % (або більше, ніж на 6
показників шкали приладу) від попередніх, то ці показання не фіксуються і
не враховуються при отриманні середнього значення 9 результатів
випробувань. При проведенні випробувань не в горизонтальному положенні
необхідно використовувати показники корекції.
8.17 Оцінка міцності на стиск будівельних конструкцій здійснюється
на

основі

отриманих

даних

за

відскоком.

Результати

вимірювань

характеризують міцність на стиск на момент виконання випробувань.
Перерахунок показників відскоку в міцності на стиск в молотку здійснюється
з використанням градуювальних залежностей та нанесених на корпус
таблиць з графіками. Представлені 3 графіки характеризують положення
молотка в процесі випробування (рис. 11).
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Рис. 11. Графіки на корпусі
молотка Шмідта, характеризують
положення молотка в процесі
випробування.
8.17 При випробуванні методом ударного імпульсу відстань від місць
проведення випробування до арматури повинна бути не менше ніж 50 мм.
Випробування

проводять

за

наступним

алгоритмом:

визначають

розташування арматури на ділянці випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.6-4
(ГОСТ 22904); прилад розташовують так, щоб зусилля прикладалося
перпендикулярно

до

випробовуваної

експлуатаційними

документами

поверхні

приладу;

у

положення

відповідності
приладу

з
при

випробуванні конструкції відносно горизонталі рекомендується приймати
таким же, як при випробуванні зразків для встановлення градуювальної
залежності; при іншому положенні необхідно вносити поправку на показання
у відповідності з експлуатаційними документами приладу; фіксують
значення непрямої характеристики у відповідності з експлуатаційними
документами

приладу;

визначають

середнє

значення

непрямої

характеристики на ділянці конструкції.
8.18 Визначення міцності бетону, розчинів та інших композиційних
матеріалів методом ударного імпульсу за допомогою приладу ОНИКС-2.5
(рис. 12) виконують у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-4 (ГОСТ 22690) при
технологічному контролі виробів та конструкцій, обстеженні будівель і
споруд, на будівельних майданчиках та гідротехнічних спорудах.
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Рис.

12.

Прилад

ударно-імпульсний

ОНИКС-2.5
8.19 Прилад ударно-імпульсний ОНИКС-2.5 призначений для роботи
при температурі навколишнього середовища від - 10º С до + 40º С та
максимальної вологості повітря 90 %. Принцип роботи приладу ґрунтується
на кореляційній залежності параметрів ударного імпульсу від пружнопластичних

властивостей

контрольованого

матеріалу.

Перетворення

отриманого електричного параметра в міцність або інший еквівалентний
параметр здійснюється за формулою:
B = U • Ka
R = (a2 • B2 + a1 • B + a0) • KВ • Kс,
де B - умовна твердість матеріалу, МПа; U - еквівалент електричного
параметра; R - міцність, МПа; Ка - коефіцієнт калібрування; KВ - коефіцієнт
старіння бетону; а2, a1, a0 - коефіцієнти градуювальної характеристики
матеріалу; Kс - коефіцієнт співпадіння, призначений для уточнення
градуювальної залежності за результатами випробувань методом відриву зі
сколюванням, або випробуванням кернів, врахування карбонізації бетону.
8.20 Для проведення вимірювань необхідно: перевірити встановлені
параметри приладу та при необхідності провести установки режиму
вимірювань (вид матеріалу, об'єкт, параметри тощо). Після включення
приладу екран перевірки параметрів з'являється автоматично. При входженні
в меню приладу для появи екрана перевірки необхідно натиснути кнопку
«М»; натискання будь-якої кнопки, крім «С» підтверджує правильність
встановлених параметрів; встановити потрібний напрямок удару датчикасклерометра натисканням кнопки «Т»; взяти прилад у ліву руку, а датчик-
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склерометр в праву. Для зручності роботи ремінь для приладу слід надягти на
кисть лівої руки. Великий палець правої руки повинен розташовуватися над
ручкою плунжера та кнопкою запуску датчика-склерометра; великим
пальцем за ручку відтягнути ударний механізм, установити датчик на
контрольовану поверхню із стабільною опорою на зубчасту коронку, і
виконати удар, натиснувши кнопку пуску. Під час удару зубці коронки
датчика повинні бути щільно прижаті до контрольованої поверхні; виконати
ряд із заданого числа ударів з контролем за показником одиничних вимірів і
результату

рядів

(середня

величина

міцності,

коефіцієнт

варіації,

розбіжність).
8.21 При ударно-імпульсний приладу ОНИКС-2.5 не допускається
наносити удари повторно в одне і теж місце поверхні. Удари наносяться
одноразово в різні місця досліджуваної поверхні, що знаходяться на відстані
не менше 1 см. При цьому поверхня бетону повинна бути очищена від
сторонніх забруднень і не мати тріщин, великих нерівностей, виступів
щебеню на поверхні бетону.
8.22 При недоцільному вимірюванні, одиничний результат можна
видалити, натиснувши кнопку «О» при утримуванні кнопки «*». Прилад
автоматично змінює чутливість при переході на матеріал із міцністю, що
значно відрізняється. При цьому перший удар по матеріалу з високою
міцністю може бути відхилений, якщо перед цим виконані удари по
матеріалам зі значно меншою міцністю. Такий удар не враховується
приладом. Вигляд дисплею приладу з відображенням можливих параметрів
наведено на рис. 13.

Рис.
13.
Дисплей
приладу з відображенням
можливих параметрів
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Пунктиром на графіку (рис. 13) одиничних ударів показані відхилені
приладом удари, результат яких відрізняється від середнього на понад 20 %.
8.23 Калібрування приладу виконують після проведення приладом
5000 ударів, але не рідше 1 раз на 3 місяці рекомендується виконати
калібрування приладу за допомогою фрагменту оргскла. Оргскло потрібно
встановити на жорстку основу на м‘яку ізолювальну підкладку. Це дозволяє
компенсувати

помилки

різних

видів.

Для

проведення

калібрування

необхідно: витримати прилад і калібрувальне оргскло при температурі 20 ±
2° С не менше 3 годин; включити прилад, увійти в пункт головного меню
"Калібрування"; виконати не менше 10 ударів по калібрувальній поверхні.
Якщо отриманий коефіцієнт варіації серії перевищує значення 2,5 %,
провести повторне калібрування. Для цього потрібно вийти з меню
калібрування, знову увійти в нього і повторити описані вище дії.
8.24

Електронний

блок

ОНИКС-2,5

дозволяє

автоматично

перераховувати показання приладу в міцність за раніше встановленими
градуювальними залежностями, записаними в пам'ять приладу. Визначення
коефіцієнтів даних залежностей слід проводити за ДСТУ Б В.2.6-4 (ГОСТ
22690-88)

(описано

раніше).

Пряме

градуювання

приладу

доцільно

виконувати для контролю "свіжого" бетону при виробництві збірних
конструкцій та монолітного бетону на будівельних майданчиках, коли немає
складності отримати необхідні для випробувань зразки.
При контролі бетону невідомого складу за основу беруть отриману
раніше залежність і коригують її за допомогою коефіцієнта відповідності.
Таким чином показання електронного склерометра в деяких характерних
точках обстежуваної ділянки конструкції (наприклад, зони максимальної і
мінімальної міцності) прив'язують до результатів, отриманих випробуванням
вибурених кернів або методом відриву з сколюванням.
Технологічна схема виконання робіт з визначення міцності на стиск
бетону неруйнівними методами представлена на рис. 14.
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Рис. 14. Схема виконання робіт з визначення
міцності на стиск бетону неруйнівними
методами на прикладі підземних комунікацій
8.25 При випробуванні бетону методом відриву зі сколюванням
ділянки розташовують у зоні найменших напружень, які виникають при
експлуатаційних

навантаженнях.

Випробування

проводять

у

такій

послідовності: визначають розташування арматури на ділянці випробувань
згідно з ДСТУ Б В.2.6-4 (ГОСТ 22904); в бетоні свердлять або пробивають
шпур, розмір якого залежить від типу анкерного пристрою; в шпурі
закріплюють анкерний пристрій на глибину, передбачену експлуатаційними
документами приладу, в залежності від типу анкерного пристрою; прилад
з'єднують з анкерним пристроєм; навантаження збільшують зі швидкістю від
1,5 кН/с до 3,0 кН/с; фіксують показання силовимірювача приладу та глибину
вириву з точністю не менше ніж 1 мм.
Якщо найбільший і найменший розміри вирваної частини бетону від
анкерного

пристрою

до

меж

руйнування

по

поверхні

конструкції

відрізняються більш ніж в два рази, а також якщо глибина вириву
відрізняється від номінальної глибини закладення анкерних пристроїв більше
ніж на 5 %, то результати випробувань допускається враховувати тільки для
орієнтовної оцінки міцності бетону.
8.26 При виконанні інструментальних вимірювань необхідно виконувати
вимоги безпеки у відповідності до нормативних документів. До випробувань
допускаються особи, які пройшли інструктаж з охорони та безпеки праці при
неруйнівному контролі бетонних і залізобетонних виробів при обстеженнях
будівель та споруд.
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