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Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного
будівництва» (19 – Архітектура та будівництво). – ДП «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького», Харківський
національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2020.
Сформульовані й обґрунтовані наукові пропозиції, сукупність яких
можна кваліфікувати як теоретичне узагальнення і нове рішення актуальної
науково-прикладної проблеми удосконалення організаційно-технологічних
рішень вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель.
Встановлено, що скорочення строків будівництва за рахунок оптимізації
організаційно-технологічних

рішень

виконання

вимірювальних

робіт

з

врахуванням їх взаємозв’язку та взаємовпливу з будівельно-монтажними
простими процесами у складі комплексного процесу зведення наземної частини
монолітно-каркасних будівель є актуальною технічною та економічною
проблемою, що потребує ефективних рішень на етапах проектування та
будівництва.
Метою оптимізації технології вимірювань та підвищення якості
будівництва є скорочення етапу будівництва та збільшення етапу експлуатації у
складі

життєвого

циклу,

що

залежить

від

ефективності

виконання

вимірювальних робіт у складі робіт будівельного етапу.
Вимірювальні роботи виконують протягом всього життєвого циклу
будівлі. Вони впливають на техніко-економічні показники всіх його етапів.
Технологія монолітно-каркасного будівництва є на даний час найбільш
розповсюдженою в цивільному будівництві. Серед вимірювальних робіт,
геодезичні роботи є найбільш показовими для аргументації та досліджень
впливу організаційно-технологічних рішень на ефективність комплексного

будівельного процесу зведення монолітно-каркасних будівель, оскільки лежать
на критичному шляху у складі комплексного будівельного процесу. Тому, у
подальшій роботі розробку організаційно-технологічних рішень вимірювальних
робіт виконано на прикладі геодезичних робіт, які входять до складу
комплексного технологічного процесі саме як вимірювальні роботи.
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. Значимість
проблеми полягає в тому, що скорочення строку етапу будівництва об’єктів
можливе не тільки за рахунок збільшення трудових та фінансових витрат на
основні будівельно-монтажні прості процеси, але і через розроблення
оптимальних

організаційно-технологічних

рішень,

що

враховують

взаємозв’язок та взаємовплив основних та вимірювальних робіт на монтажному
горизонті. Відсутнє методологічне забезпечення організаційно-технологічного
проектування вимірювальних робіт у складі комплексного технологічного
процесу зведення монолітно-каркасних будівель із застосуванням ефективних
методів та технології вимірювань. Тому важливим для будівельної галузі
України є створення та широке застосування новітніх

високоефективних

методів вимірювань у складі будівельного процесу, що сформовані на
принципах

інформаційного

моделювання

із

застосуванням

досягнень

приладобудування, геодезії, метрології, організації та технології будівництва.
Встановлено, що вимірювальні роботи протягом життєвого циклу в
найбільшому ступеню впливають на тривалість будівельного етапу, оскільки
при зменшенні (збільшені) тривалості самих вимірювань можливо вплинути на
тривалість і послідовність основних робіт технологічних процесів при зведені
будівлі. На етапах інженерних вишукувань, проектування, експлуатації, періоду
фізичного зносу та ліквідації вимірювальні роботи виконують паралельно з
іншими, тривалість їх виконання не впливає на строки виконання основного
процесу. На етапі будівництва, у тому числі, ремонту та реконструкції
вимірювальні роботи виконують за єдиним календарним графіком разом з

будівельними.

Вони є невід’ємною частиною технологічних процесів

будівельного виробництва, їх слід пов’язувати з строками виконання загальнобудівельних, монтажних, спеціальних та інших робіт.
Скорочення строків та підвищення якості будівництва опосередковано
сприяють подовженню етапу ефективної експлуатації будівель у складі їх
життєвого циклу, тому є актуальною техніко-економічною проблемою, що
потребує ефективних рішень.
Проаналізовано результати існуючих наукових досліджень, методичних
підходів та нормативної бази, узагальнення стану технології та організації
монолітно-каркасного будівництва щодо впливу методів вимірювань на
ефективність робіт протягом етапу будівництва життєвого циклу будівель. Для
зменшення строків виконання будівельних робіт необхідно враховувати
застосування сучасних засобів вимірювальної техніки поряд з сучасними
технологіями виконання будівельних робіт. Врахування строків виконання
вимірювальних робіт у складі технологічних процесів, надасть можливість
отримати об’єктивну інформацію про дійсні трудовитрати їх виконання.
Виявлено

специфічні

особливості

процесів

інструментальних

вимірювань, які впливають на вибір організаційно-технологічних рішень,
розроблена методика дослідження трудовитрат при виконанні вимірювальних
робіт у складі технологічного процесу зведення монолітно-каркасних будівель,
яка може бути застосована для створення інформаційно-математичної моделі
технологічного процесу вимірювань з врахуванням впливу організаційнотехнологічних факторів. Підтверджена можливість застосування способу
мікроелементного нормування трудових процесів для розрахунку технікоекономічних показників виконання вимірювальних робіт при зведенні
монолітно-каркасних будівель.
Систематизовано технологічні фактори, що впливають на показники
ефективності вимірювальних робіт; досліджено параметри організаційнотехнологічних рішень у залежності від впливу факторів, що досліджувалися;
розроблено математичні моделі та алгоритми оптимізації організаційно-

технологічних рішень вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних
будівель; розроблено методики обґрунтування трудовитрат та тривалості
вимірювальних робіт на етапі будівництва.
Встановлено, що тривалість та трудомісткість вимірювальних операцій
залежить від факторів які розділяють за принципом їх впливу на: роботи за весь
період зведення об'єкта; роботи одного циклу (ярусу); групи прийомів; окремі
прийоми. Тривалість та трудомісткість робіт за весь період зведення об'єкта
залежить від кількості циклів, кількості змін, перерв в роботі бригади через
неможливість експлуатації приладів (метеорологічні причини, організаційні
перерви).
Визначено та систематизовано методи і засоби вимірювань у складі
вимірювальних та основних робіт із зведення монолітно-каркасних будівель.
Досліджено параметри впливу технологічних факторів на техніко-економічні
параметри вимірювальних робіт у складі технологічного процесу зведення
монолітно-каркасних будівель. Розроблено раціональний алгоритм та моделі
вибору ефективних методів технології та організації вимірювальних робіт при
зведенні монолітно-каркасних будівель на підставі обґрунтування трудовитрат
та тривалості інструментальних вимірювань на етапі будівництва. Науково
обґрунтовані та практично запроваджені методичні рішення з проектування та
застосування ефективної системи вимірювальних робіт для зменшення строків
зведення монолітно-каркасних будівель.
Ключові слова: вимірювальні роботи, інструментальні, геодезичні
вимірювання, життєвий цикл, будівельний етап, монолітно-каркасна технологія,
техніко-економічні

показники,

організаційно-технологічні

рішення,

технологічні параметри.
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Scientific proposals have been formulated and substantiated, the totality of
which can be qualified as a theoretical generalization and a new solution to the
actual scientific and applied problem of improvement of organizational and
technological solutions of measuring works in the construction of monolithic frame
buildings. It is established that shortening of construction time due to optimization
of organizational and technological solutions of performance of measuring works
taking into account their interrelation and mutual influence with construction and
assembly simple processes within the complex process of erection of ground part of
monolithic frame buildings is an urgent technical and economical problem effective
solutions at the design and construction stages.
The purpose of optimizing measurement technology and improving the
quality of construction is to reduce the construction phase and increase the life cycle
life cycle, which depends on the efficiency of the measurement work in the
construction phase.
Measurement work is carried out throughout the life cycle of the building.
They affect the technical and economic performance of all its stages. Monolithic
frame construction technology is by far the most common in civil engineering.
Among the measuring works, geodetic works are the most indicative for
argumentation and research of the influence of organizational and technological
decisions on the effectiveness of complex construction process of erection of

monolithic frame buildings, as they are on the critical path in the complex
construction process. Therefore, in the further work, the development of
organizational and technological solutions of the measurement works was performed
on the example of geodetic works, which are part of a complex technological
process as measuring works.
The analysis of the researches of many scientists showed the existence of a
large amount of scientific results in the field of construction, but also revealed some
problems that require further research. The significance of the problem is that the
shortening of the construction phase of facilities is possible not only by increasing
labor and financial costs for basic construction and assembly simple processes, but
also by developing optimal organizational and technological solutions that take into
account the interconnection and interplay of the main and measuring work on the
installation horizon. There is no methodological support for organizational and
technological design of measuring works as part of a complex technological process
of erection of monolithic frame buildings with the use of effective measurement
methods and technology. Therefore, it is important for the construction industry of
Ukraine to create and widely use the latest high-efficiency measurement methods in
the construction process, formed on the principles of information modeling with the
use of instrumentation, geodesy, metrology, organization and technology of
construction.
It is established that the measurement works during the life cycle have the
greatest influence on the duration of the construction phase, since the reduction
(increased) duration of the measurements themselves can affect the duration and
sequence of the main works of technological processes in the erected building.
During the stages of engineering research, design, operation, period of physical wear
and tear and liquidation measurement work is carried out in parallel with others, the
duration of their performance does not affect the terms of the main process. During
the construction phase, including the repair and reconstruction, the measuring works
are performed according to a single calendar schedule together with the construction
works. They are an integral part of the technological processes of construction

production, and should be linked to the terms of completion of civil, erection,
special and other works.
Shortening the timeframe and improving the quality of construction indirectly
contribute to the extension of the efficient operation of buildings as part of their life
cycle, so it is an urgent technical and economic problem that needs effective
solutions. In this connection, the scientific hypothesis of this work is the possibility
of reducing the duration of the construction phase and increasing the period of
effective operation through the implementation of effective organizational and
technological solutions and quality, the implementation of measurement works in
the complex process of erection of monolithic frame buildings.
The results of the existing scientific researches, methodological approaches
and normative base, generalization of the state of technology and organization of
monolithic frame construction regarding the influence of measurement methods on
the efficiency of works during the construction life cycle of buildings are analyzed.
In order to reduce the time of construction works, it is necessary to take into account
the use of modern measuring equipment along with modern technologies of
construction works. Taking into account the timing of measuring work as part of
technological processes, will provide an opportunity to obtain objective information
about the actual labor costs of their implementation.
The specific features of instrumental measurements that influence the choice
of organizational and technological solutions are revealed, the method of study of
labor costs in the implementation of measuring works in the technological process of
erection of monolithic frame buildings is developed, which can be used to create an
information and mathematical model of technological process of measurement by
taking into account organizational and technological factors. The possibility of using
the method of trace element normalization of labor processes for the calculation of
technical and economic indicators of the performance of measuring works in the
construction of monolithic frame buildings.
The technological factors influencing the indicators of efficiency of
measuring works are systematized; the parameters of organizational and

technological decisions are investigated depending on the influence of the
investigated factors; mathematical models and algorithms for optimization of
organizational and technological solutions of measuring works in the construction of
monolithic frame buildings have been developed; methods of substantiation of labor
costs and duration of measuring works at the construction stage are developed.
It is established that the duration and complexity of measuring operations
depends on the factors that divide by the principle of their influence on: work for the
whole period of construction of the object; work of one cycle (tier); groups of
receptions; separate techniques. The duration and complexity of work for the entire
period of construction of the object depends on the number of cycles, the number of
changes, breaks in the work of the team due to the inability to operate devices
(meteorological reasons, organizational breaks, etc.).
Methods and means of measurements in the structure of measuring and basic
works on construction of monolithic frame buildings have been defined and
systematized. The parameters of the influence of technological factors on the
technical and economic parameters of the measurement works as part of the
technological process of erection of monolithic frame buildings have been
investigated. A rational algorithm and models for the selection of effective methods
of technology and organization of measuring works in the construction of
monolithic frame buildings based on the justification of labor costs and the duration
of instrumental measurements at the construction stage. Scientifically substantiated
and practically implemented methodological solutions for the design and application
of an effective system of measuring works to reduce the construction time of
monolithic frame buildings.
Keywords: measuring works, instrumental, geodetic measurements, life
cycle, construction stage, monolithic frame technology, technical and economic
indicators, organizational and technological solutions, technological parameters.
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ВСТУП
Актуальність теми. У вітчизняних і закордонних наукових працях з
формування

організаційно-технологічних

рішень

інструментальних

вимірювань в будівництві приділена значна увага. У зв’язку із стрімким
розвитком інформаційних технологій наукові розробки даного напрямку
активізуються. На цей час достатньо досліджені технічні, технологічні,
організаційні, економічні аспекти зведення будівель і споруд; ґрунтовно
відпрацьовані теоретичні та практичні аспекти раціонального використання
методів

вимірювань

методологічні

з

рішення

контролю

якості,

забезпечення

постійно

якості

удосконалюються

вимірювальних

робіт,

законодавчо закріплені принципи метрологічної діяльності, не припиняються
дослідження у галузі вишукувальних робіт та удосконалення приладів.
В той же час теоретичні та прикладні дослідження характеризуються
своєю незавершеністю, оптимізація організаційно-технологічних рішень
щодо оптимізації та обґрунтування ефективності технології вимірювальних
робіт у складі будівельних процесів виконана недостатньо. Це стосується
питань: досліджень з визначення параметрів технологічних процесів
зведення будівель на етапах організаційно-технологічного та архітектурноконструктивного

проектування

як

цілісної

системи;

розробки

та

обґрунтування системного підходу до технології вимірювань параметрів
будівельних об'єктів, технологічного обладнання і оснастки для різних умов
будівництва; розкриття наукової сутності, характеру і ступеню впливу
специфічних

факторів

будівництва

на

будівельних

об’єктів;

прогнозування

параметри

життєвого

технологічних

циклу

параметрів

з

використанням об’єктивної інформації, що отримується інструментальними
методами на етапі будівництва; моделювання систем організаційнотехнологічного управління, що здатні забезпечувати ефективне виконання
робіт при зведенні будівель у динамічних умовах технологічних процесів.
Потребують подальшого розвитку теоретичні дослідження та практичне
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впровадження

методів

прогнозування

техніко-економічних

показників

будівництва за рахунок застосування ефективних методів вимірювань.
Скорочення

тривалості

будівництва

за

рахунок

оптимізації

організаційно-технологічних рішень виконання вимірювань з урахуванням
взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та будівельно-монтажних
процесів у складі комплексного процесу зведення наземної частини
монолітно-каркасних будівель є актуальною технічною та економічною
проблемою, що потребує ефективних рішень на етапах проектування та
будівництва.

Ефективному

її

вирішенню

сприяє

обґрунтування

і

удосконалення організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт
при зведенні монолітно-каркасних будівель.
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».
Підвищення

ефективності

технологічних

розглянуто в працях: В.С. Балицького [5, 6],

процесів

будівництва

А.І. Білоконя [8],

М.С. Болотських [10], О.М.Галінського [20, 49, 52], Д.Ф. Гончаренка [21, 22],
П.Є. Григоровського [25], А.Д. Єсипенко [84], Т.С. Кравчуновської [98],
Г.М. Тонкачеєва [144], В.І. Торкатюка [145, 146], О.А. Тугая [147], В.К.
Черненка [140, 165], І.В. Шумакова [175], M. Hajdasz [179]. Контролю якості
будівельних робіт та визначенню геометричних параметрів конструкцій у
його складі присвячені праці В.С. Балицького [54], А.О. Білощицького [9],
С.П. Войтенка [13], О.М.Галінського [16-19], Д.Ф. Гончаренка [23, 24],
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П.Є. Григоровського [28, 35, 44], Ю.В. Карпенка [93-95], К.І. Мєєрсдорф
[107], О.І. Менейлюка [108], О.Ф. Осипова [114, 115], А.В. Радкевича [124],
В.В. Савйовського [130, 131], О.М. Самойленка [132], Р.В. Шульца [173,
174], M.J. Bryn [178]. Метрологічна діяльність закріплена на законодавчому
рівні, вимоги наведені в Законах України і нормативних документах [48, 50,
54,

57,

63,

76-80,

87,

90].

Методи

оцінки

економічних

аспектів

вимірювальних та геодезичних робіт наведені у працях С.С. Атаєва [3, 140],
П.Є. Григоровського [30, 32, 38, 39, 40, 44], Н.С. Канюки [91], С.Є. Канторера
[92, 140], В.С. Хорошилова [152-163], M. Kowacka [180], V. Schwieger [181] та
інших.

Наведені

дослідження

показують,

що

вимірювальні

роботи

супроводжують всі технологічні процеси протягом життєвого циклу
будівель.
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 технології інструментального
визначення параметрів будівель, споруд та території забудови з урахуванням
взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних робіт з будівельними
роботами

характеризуються

своєю

незавершеністю.

Оптимізація

організаційно-технологічних рішень у цьому напрямку вивчена недостатньо.
Значимість проблеми полягає в тому, що скорочення тривалості етапу
будівництва об’єктів можливе не тільки за рахунок збільшення трудових та
фінансових витрат на основні будівельно-монтажні процеси, але і через
розроблення

оптимальних

організаційно-технологічних

рішень,

що

враховують взаємозв’язок та взаємовплив основних та вимірювальних робіт
на

монтажному

горизонті.

Відсутнє

методологічне

забезпечення

організаційно-технологічного проектування вимірювальних робіт у складі
комплексного

технологічного

процесу

зведення

монолітно-каркасних

будівель із застосуванням ефективних методів та технології вимірювань.
Тому важливим для будівельної галузі України є створення та широке
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застосування новітніх

високоефективних методів вимірювань у складі

будівельного процесу, що сформовані на принципах інформаційного
моделювання із застосуванням досягнень приладобудування, геодезії,
метрології, організації та технології будівництва.
Таким чином, дослідження спрямовані на вирішення завдання, яке за
своїми науково-технічними,

соціальними

і економічними наслідками

характеризується як таке, що має важливе галузеве та загальнодержавне
значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами.
Робота відповідає важливому напрямку розвитку будівельної галузі оновлення,

науково-практична

і

технічна

модернізація

цивільного

будівництва, у відповідності до Постанови Кабміну 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 «Науководослідний

інститут будівельного

виробництва

ім.

В.С.

Балицького»

Міністерства розвитку громад та територій України і виконувалися у межах
наукових напрямків його діяльності. При виконанні робіт основою були
дослідження авторки, яка виконувала функції відповідального виконавця та
керівника наукового підрозділу.
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Мета дисертаційної роботи: наукове обґрунтування та удосконалення
організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт при зведенні
монолітно-каркасних будівель
Для досягнення вказаної мети дисертації були поставлені та вирішені
наступні основні завдання дослідження:
– на підставі вивчення результатів існуючих наукових досліджень,
методичних підходів та нормативної бази виконати аналіз і узагальнення
стану технології та організації монолітно-каркасного будівництва та впливу
методів вимірювань на ефективність робіт будівельного етапу життєвого
циклу будівель;
- виділити та систематизувати засоби та методи інструментальних
вимірювань, що створюють найбільший вплив на тривалість етапу
будівництва монолітно-каркасних будівель;
- дослідити фактори впливу на техніко-економічні показники варіантів
вимірювальних робіт у складі технологічного процесу зведення монолітнокаркасних будівель;
- створити раціональний алгоритм та моделі вибору ефективних
методів технології та організації вимірювальних робіт при зведенні
монолітно-каркасних

будівель

через

обґрунтування

трудовитрат

та

тривалості інструментальних вимірювань;
- розробити науково обґрунтовані методичні рішення з проектування та
застосування ефективних варіантів вимірювальних робіт для зменшення
тривалості зведення монолітно-каркасних будівель.
Об'єкт

дослідження

–

організаційно-технологічні

процеси

інструментальних вимірювань при зведенні монолітно-каркасних будівель з
урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних і будівельних
робіт на етапах проектування та будівництва об’єктів.
Предмет дослідження – параметри організаційних, технологічних та
технічних рішень при виконанні вимірювальних робіт інструментальними
методами при зведенні монолітно-каркасних будівель.
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Скорочення строків та підвищення якості будівництва сприяють
подовженню етапу ефективної експлуатації будівель у складі їх життєвого
циклу, тому є актуальною техніко-економічною проблемою, що потребує
ефективних рішень. У цьому зв’язку наукова гіпотеза даної роботи полягає
у можливості скорочення тривалості етапу будівництва та збільшення
терміну

ефективної

експлуатації

за

рахунок

реалізації

ефективних

організаційно-технологічних рішень та якості, виконання вимірювальних
робіт у складі комплексного процесу зведення монолітно-каркасних будівель.
Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання
мети та завдань досліджень застосовано методи аналізу та узагальнення.
Наукове прогнозування – для прогнозування параметрів інструментальних
вимірювань на етапах життєвого циклу об’єктів при вишукуваннях,
проектуванні та будівництві. Використано емпіричні методи дослідження –
експертна оцінка, хронометраж, нормування, обстеження, моніторинг,
узагальнення досвіду, опитування фахівців. При розробці алгоритмів
оптимізації процесів вимірювальних робіт  метод імітаційного моделювання
та метод структурно-параметричного синтезу. При виявленні комплексного
впливу різних умов і факторів на техніко-економічні показники застосовано
метод багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. Зв’язок між
умовами зведення будівель та параметрами організаційно-технологічних
рішень вимірювальних робіт визначено за допомогою математичного
моделювання. 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
закордонних учених і фахівців у сфері технології й організації промислового
та

цивільного

будівництва,

будівельних

інформаційних

технологій,

метрологічної діяльності, геодезичних, топографо-геодезичних робіт та
інших

вишукувальних

інструментального

робіт,

моніторингу,

неруйнівних
інформаційних

методів

контролю

технологій

та

та

теорії
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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,
топографо-геодезичної
діяльності,

діяльності

стандартів організацій

приладобудівної
України,

та

метрологічної

проектних та

підрядних

підприємств, впровадження інноваційних технологій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в таких положеннях,
які винесено на захист:
– вперше встановлено закономірності впливу систем і методів
інструментальних вимірювань на техніко-економічні показники будівництва
монолітно-каркасних

будівель,

отримано

залежності

трудовитрат

та

тривалості їх зведення від методу виконання інструментальних вимірювань
та експлуатаційно-технологічних параметрів засобів вимірювань;
– удосконалено методичні підходи до визначення раціональних технікоекономічних показників при виборі систем геодезичних вимірювань шляхом
обґрунтування їх трудовитрат та тривалості на етапі будівництва;
– одержали подальший розвиток методики вибору систем і методів
виконання геодезичних робіт на етапі будівництва у складі комплексного
технологічного

процесу,

що

лягло

в

основу

розробки

методики

організаційно-технологічного проектування, систематизації складу і змісту
проектів виконання вимірювальних робіт для скорочення тривалості та
підвищення якості будівництва.
Наукове значення роботи полягає в тому, що вибір ефективної
системи і технології виконання вимірювальних робіт у складі комплексного
технологічного процесу зведення монолітно-каркасних будівель дозволяє
зменшити тривалість, собівартість та підвищити якість робіт на етапі
будівництва, подовжити строк ефективної експлуатації.
Практичне значення одержаних результатів полягає:
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– у підвищенні ефективності технології і організації вимірювальних
робіт у складі комплексного технологічного процесу зведення монолітнокаркасних

будівель

з

урахуванням

взаємозв’язку

та

взаємовпливу

вимірювальних і основних робіт на етапі будівництва;
–

у

підвищенні

ефективності

організаційно-технологічного

проектування та якості проектної технологічної документації на етапі
проектування та будівництва на основі використання розроблених за участі
авторки нормативних документів, стандартів, типових проектів організації і
виконання вимірювальних робіт та інструментального моніторингу;
– у застосуванні розроблених рішень з урахуванням взаємозв’язку та
взаємовпливу вимірювальних і основних робіт, організаційно-технологічних
факторів та факторів природнього впливу, що можуть бути використані
проектними, підрядними та субпідрядними будівельними організаціями на
етапах проектування і будівництва;
– наукові розробки використано при будівництві низки промислових
та

цивільних

об'єктів,

де

були

застосовані

методики

виконання

вимірювальних робіт, розроблені проекти виконання геодезичних робіт та
програми

моніторингу,

впроваджені

системи

інструментального

моніторингу: об’єктів КП «Спецжитлофонд» (Київ), КП «Інженерний центр»
КМДА

(Київ),

ТОВ

«УКРБУД

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

(Київ),

ТОВ

«БУДГРУППРОЕКТІНВЕСТ-2» (Київ).
Експериментальний рівень впровадження включав складові: розробка
нормативно-правових, нормативних та інструктивних документів; реальне
проектно-конструкторське, організаційне і технологічне проектування (понад
20 об'єктів проектування). Підтверджений сумарний ефект від впровадження
розробок та проектів склав 184,1 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
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та цивільного будівництва. Особистий внесок здобувачки в наукових працях,
опублікованих
особливостей

у

співавторстві,

процесів

полягає

визначення

у:

виявленні

взаємовпливу

специфічних

вимірювальних

та

будівельних робіт, які впливають на вибір організаційно-технологічних
рішень, систематизації організаційно-технологічних факторів, що впливають
на показники ефективності вимірювальних робіт [28, 33, 35, 40, 167, 168];
дослідженні параметрів організаційно-технологічних рішень у залежності від
впливу факторів, що досліджувалися [102, 103]; розробленні моделюючих
алгоритмів оптимізаційних рішень комплексного процесу інструментальних
вимірювань [30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43]; розробленні методик
обґрунтування трудовитрат та тривалості вимірювальних робіт [38, 46];
розробленні організаційних та технологічних вимог до складу проектів
виконання

геодезичних робіт

[99],

теоретичному обґрунтуванню

та

практичному застосуванню способів виконання вимірювальних робіт [26, 27,
29, 37].
Апробація

роботи.

Основні

положення

дисертації,

результати

теоретичних і експериментальних досліджень доповідалися на науковотехнічних

конференціях:

"Геодезичне

забезпечення

Міжнародній
будівництва:

науково-технічній
сучасний

стан,

конференції
проблеми,

перспективи розвитку" (Київ, 19-20 жовтня 2011р.), XVII Міжнародній
науково-технічній конференції “Геофорум 2012" (Львів-Яворів, 25-27 квітня
2012р.), 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.); III Міжнародній науково-технічній конференції
«Ефективні технології в будівництві» (Київ, 28–29 березня 2018 р.); Науковотехнічної конференції «Геодезичне забезпечення будівництва. Сертифікація.
Нормативна база. Визначення вартості геодезичних робіт» (Київ, 25 жовтня
2018р.),

IV

Міжнародній

науково-технічній

конференції

«Ефективні
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технології в будівництві» (Київ, 27–28 березня 2019 р.), Міжнародній
науково-технічній конференції «NaMaTech–2019» (Угорщина, Будапешт, 15
грудня 2019 р.).
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у 25 наукових
публікаціях з яких: 11  у фахових наукових виданнях [26‒36, 167]; 3
публікації у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз [37,
46, 99]; 1 закордонна публікація у спеціалізованому виданні [102]; 10
публікацій апробаційного характеру у збірниках матеріалів наукових
конференцій, конгресів, семінарів [38‒42, 99‒101, 103, 168]. Загальний обсяг
публікацій 7,87 друкованих аркушів, з яких авторові особисто належать 3,17
друкованих аркуша.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу,
чотирьох

розділів, висновків, списку використаних джерел з 182

найменувань на 20 сторінках і 10 додатків. Обсяг дисертації складає 7,25
авторських аркуша (174 сторінок), з них 5,5 авторських аркуша (132
сторінок) основного тексту, 59 рисунків, 17 таблиць.
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Розділ 1. АНАЛІЗ СТАНУ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ЗВЕДЕННІ МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ
БУДІВЕЛЬ

1.1 Роль та місце вимірювальних робіт у складі життєвого циклу
будівельного об'єкту

Життєвий цикл будівельного об’єкта – це комплекс послідовних за
змістом і часом періодів його існування від концепції створення до зняття з
експлуатації та ліквідації [45, 52, 85]. Період життєвого циклу можна
поділити на етапи: інженерні вишукування, проектування, підготовчий
період, нульовий цикл, зведення будівлі, експлуатація, період фізичного
зносу та ліквідація [44, 49]. Останній етап може бути закінченням життєвого
циклу або початком нового, за умови реконструкції (рис. 1.1). Кольором
виділено будівельний етап, що буде досліджено.

Рис. 1.1. Схема життєвого циклу будівлі

Протягом життєвого циклу будівлі інформацію про її технічний стан
отримують,

виконуючи

інструментальні

вимірювання

з

визначення

необхідних параметрів конструкцій. Від обраних методів вимірювань, якості
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їх виконання та аналізу отриманих результатів, залежить своєчасність та
правильність прийняття рішень щодо подальшого будівництва та збереження
експлуатаційних характеристик будівель, які можуть прийматися на основі
достовірних результатів вимірювань, виконаних у оптимальний спосіб для
кожної будівлі з якістю, визначеною нормативно-технічною документацією.
На рис. 1.2 представлено структурну схему та послідовність виконання
вимірювальних робіт протягом життєвого циклу будівлі. Кольором виділено
геодезичні вимірювальні роботи будівельного етапу.

Рис. 1.2. Перелік та послідовність вимірювальних робіт у складі життєвого
циклу будівлі
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Аналіз нормативних документів та стандартів (рис. 1.3) дозволив
визначити склад та зміст вимірювальних робіт протягом життєвого циклу
будівлі. Кольором виділено документи, що регламентують їх виконання у
складі будівельного етапу.

Етапи життєвого циклу включають наступні роботи, пов’язані з
вимірюваннями:
етап інженерних вишукувань - всі види вишукувань;
етап проектування (організаційне, технологічне, мережі, генплан,
тощо в частині вимірювань);
етап

виготовлення

лабораторний

та

матеріалів

вхідний

контроль

та

конструкцій

якості

матеріалів

-

заводський,
та

виробів,

поопераційний контроль технічних параметрів при виготовленні виробів та
конструкцій;
будівельний етап (підготовчий період, нульовий цикл, зведення
наземної частини будівлі;

виправлення браку в процесі будівництва) –

уточнюючі вишукування, приймальний контроль матеріалів, конструкцій та
елементів на будівельному майданчику; вимірювальні, у тому числі
геодезичні

роботи

характеристик

в

процесі

конструкцій,

будівництва;

виробів

та

неруйнівний

вимірювальні

контроль

роботи

при

виконавчому зніманні в процесі будівництва та здачі в експлуатацію;
інструментальний моніторинг об’єкта будівництва та прилеглої забудови в
процесі будівництва;
експлуатація будівлі, обґрунтування її зносу та ліквідації - візуальне
та інструментальне обстеження з визначенням характеристик пошкоджень
для встановлення обсягів ремонтно-відновлювальних робіт або демонтажу.
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Рис. 1.3. Структура нормативних документів та стандартів, що регламентують вимірювальні роботи
у складі будівельного етапу

18

Інженерні

вишукування

включають

інженерно-геологічні,

геотехнічні,

гідрометеорологічні,

вишукування

навколишнього

середовища,

[48]:

інженерно-геодезичні,

інженерно-гідрогеологічні, інженернодля

раціонального

спеціалізовані.

використання

Найбільше

на

обсяги

проектування, технологію і організацію будівництва впливають результати
інженерно-геологічних і інженерно-геодезичних вишукувань. На етапі
передпроектних робіт виконують попередні інженерні вишукування [48,49],
що слугують обґрунтуванням техніко-економічної доцільності будівництва
об’єкту у обраному районі [54].
Метою

виконання

інженерно-геодезичних

вишукувань

є:

отримання інженерно-топографічних планів для розроблення проектів;
створення розмічувальної мережі, що характеризує просторове положення
та габарити об'єктів; отримання даних для побудови геологічних,
гідрогеологічних,

архітектурних,

екологічних,

археологічних

та

картографічних моделей; отримання даних про геометричні параметри
об'єктів (у тому числі й підземних) та їх зміни; отримання даних про
геодинамічні та техногенні процеси.
При

інженерно-геологічних

вишукуваннях

для

встановлення

характеристик ґрунтів в процесі польових робіт проводять: випробування
палями,

статичне

і

динамічне

зондування,

визначення

міцності

і

деформаційних властивостей, проникності, глибини сезонного промерзання;
вимірювання температури, теплопровідності, щільності та вологості тощо
[51, 68, 136]. При лабораторному випробуванні ґрунтів визначають:
властивості набухання та усадки ґрунтів; характеристики деформаційності і
міцності ґрунту; фізичні властивості ґрунту; склад ґрунтів; максимальна
щільність ґрунту тощо [67]. Визначають такі параметри ґрунтів: кислотність,
вміст води, хімічний склад, щільність, вологість за масою, об'ємна вологість,
опір стисканню, проникність, мікроагрегатний склад, гранулометричний
склад,

структурно-агрегатний

вологоємність.

склад,

щільність

твердої

фази,

повна
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При

виконанні проектних робіт

розробляють

організаційні та

технологічні розділи проекту, які повинні включати організаційні та
технологічні вимоги до інструментального визначення параметрів будівель,
споруд та території забудови та конструктивні вимоги до улаштування
систем вимірювань, моніторингу та раннього виявлення надзвичайних
ситуацій визначення параметрів будівель споруд і території забудови.
Доповнюють розділи з проектування мереж рішеннями щодо забезпечення
можливості виконання вимірювань [48, 49, 54, 55, 57, 58, 64, 69, 70, 80, 90].
На етапі підготовчих робіт до їх складу входять як загальнобудівельні,
так і вимірювальні роботи. Вимірювання на етапі підготовчих робіт
складаються з: уточнення інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних
досліджень

території;

випробування

ґрунтів;

випробування

експериментального куща паль з визначенням їх несучої здатності; створення
розмічувальної мережі. Підготовка до будівництва складних об'єктів включає
також роботи з організації науково-технічного супроводу будівництва [52],
що включає

інструментальні вимірювання

в тому числі роботи з

геодезичного моніторингу [74, 62, 128].
При заводському, лабораторному та вхідному контролі характеристики
будівельних матеріалів, виробів та деталей визначають для: сумішей
бетонних, активних мінеральних домішок, скла, природних щебню та гравію,
матеріалів рулонних покрівельних та гідроізоляційних, мастик покрівельних
та гідроізоляційних, піску, розчинів будівельних, добавок до бетонів і
будівельних розчинів, вапна, в’яжучих гіпсових, виробів бетонних стінових
дрібноштучних, щитів опалубки, анкерів, болтів з’єдання, металевих труб,
цегли та каменю керамічних, цегли та каменю силікатних, блоків із
ніздрюватого бетону; листів гіпсокартонних, плитки керамічної, сумішей
будівельних сухих та ін..
Інструментальні вимірювання під час будівельних робіт нульового
циклу виконують на етапах розробки котловану, підготовки до зведення
підземної частини будівлі, у тому числі розмічування осей фундаменту у
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котловані, підготовки до проведення моніторингу будівлі, улаштування
підземної частини будівлі, прокладання підземних інженерних мереж,
гідроізоляції, зворотної засипки із ущільненням, підготовки до зведення
наземної частини будівлі [129, 137].
На етапах будівельних робіт нульового циклу та зведення наземної
частини будівлі вимірювання супроводжують будівництво під час кожного
технологічного процесу. Для залізобетонних конструкцій визначають: товщину
захисного шару бетону і розташування арматури, міцність, жорсткість та
тріщиностійкість, теплопровідність, термічний опір, силу натягу арматури,
параметри з’єднань арматури тощо. При інструментальному контролі бетонів
контролюють: міцність, модуль пружності, адгезію та паропроникність
захисних покриттів, тощо. Для металевих конструкцій проводять: статичні i
динамічні випробування навантажень конструкцій; випробування на розтяг,
міцність, вигин тощо. Для кам'яної кладки проводять визначення міцності при
стиску; при зсуві; зчеплення в кам’яній кладці; на розтяг при згині. При
контролі дерев’яних конструкцій проводять випробування на опір злому, опір
теплопередачі

блоків

віконних

та

дверних,

повітропроникність

та

водопроникність блоків віконних та дверних, звукоізоляцію блоків віконних та
дверних, міцність з’єднання конструкцій з пиломатеріалів.
Крім того для кожної конструкції на кожному етапі будівництва у складі
поопераційного

контролю

якості

визначають

геометричні

параметри,

геодезичними методами та побудовами, зі складанням виконавчої схеми їх
планово-висотного положення та відхилень від проектного положення [57, 137].
Експлуатація будівель повинна забезпечувати підтримку конструкцій і
інженерних систем в нормальному технічному стані шляхом проведення
планово-запобіжних заходів, що включають у тому числі візуальні обстеження,
інструментальні вимірювання та моніторинг будівель [61]. Експлуатація
будівель враховує ступінь їх зносу і може закінчуватися рішенням про
неможливість експлуатації, що є закінченням життєвого циклу, якщо прийнято
рішення про ліквідацію будівлі, або початком нового життєвого циклу, якщо
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прийнято рішення про її реконструкцію. Рішення про неможливість
експлуатації об’єкту за технічним станом приймають за результатами
обстеження технічного стану, інструментальних досліджень, геодезичних
вимірів геометричних параметрів конструкцій та відповідних обґрунтувань.
Отже вимірювальні роботи супроводжують життєвий цикл будівлі на
всіх етапах. Вимірювання на етапах вишукувань, проектних робіт,
експлуатації, зносу та ліквідації виконують не залежно від основних робіт та
процесів на об’єкті і не впливають на витрати часу їх виконання.
Вимірювальні роботи з заводського, лабораторного та вхідного контролю
параметрів, характеристик будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та
бетонної суміші, виконують незалежно від будівельного процесу на
монтажному горизонті без перерв в технологічному процесі будівництва.
Неруйнівний метод контролю якості конструкцій виконують за потреби, у
разі необхідності уточнення характеристик конструкцій.
Геодезичні роботи у складі вимірювальних на всіх етапах життєвого
циклу є головним джерелом інформації про геометричні параметри і
стабільність конструкцій та об’єкта в цілому. Геодезичні виміри в монолітнокаркасному будівництві виконують у відповідності до вимог нормативних
документів [50, 57, 75, 90]. Структуру нормативних та нормативно-правових
актів вимірювальних робіт у складі нормативної бази наведено на рис.1.4.

Рис. 1.4. Нормативні документи та стандарти, що регламентують
вимірювальні роботи
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Згідно [57, 90], геодезичне забезпечення будівництва у складі
вимірювальних робіт - це комплекс організаційних, технологічних, технічних
та інших заходів, спрямованих на забезпечення відповідності точності
геометричних параметрів об’єктів будівництва вимогам проектної та
нормативної документації. Вимоги до геодезичного забезпечення у складі
вимірювальних робіт та його виконавців регламентовані нормативними
документами та стандартами у будівництві, які наводять загальні принципи
їх виконання у будівельному комплексі [57,75,90] (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Схема організації та виконавці геодезичних робіт у складі
вимірювальних робіт життєвого циклу будівель

Створення розмічувальної мережі, червоних ліній, спостереження за їх
сталістю та геодезичні вимірювання деформацій основ, фундаментів,
конструкцій будівель їх частин об'єкта нового будівництва та

будинків,

інженерних мереж, підземних споруд та об'єктів інфраструктури, що його
оточують, у процесі будівництва є обов'язком замовника. Побудова і
розвиток внутрішньої геодезичної розмічувальної мережі та контроль за її
збереженням,

виконання

детальних

розмічувальних

робіт

під

час
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будівництва, геодезичний контроль точності геометричних параметрів
будівель та виконавче знімання є обов'язком підрядника.
В жодному з документів, що регламентують технологію будівельного
виробництва, в яких наводять вимоги до якості та приймання робіт, в тому
числі до геометричних параметрів будівель, тобто, геодезичних робіт [16-20,
50, 52, 66], немає інформації стосовно оцінки трудовитрат та вартості
геодезичних

робіт

для

будівництва.

Документи

[71,

82,

84,

133]

регламентують трудовитрати та вартість інженерних вишукувань для
будівництва, але не відображають особливостей виконання геодезичних
робіт у складі будівельних технологічних процесів. Існує ряд нормативних
актів та стандартів, які мають загальний характер і призначені для
застосування протягом всього життєвого циклу будинку, а саме: постанова
КМ про технічний нагляд під час будівництва [122], про науково-технічний
супровід [52] та будівництво в умовах ущільненої забудови [54]. В цих
документах певна роль відводиться складовим, що пов’язані з виконанням
вимірювальних

робіт

в

процесі

монтажу,

та

з

інструментальним

моніторингом і спостереженнями для одержання інформації про надійність
та безпеку будинків, що одержані геодезичними методами. На рис. 1.5
наведено схему організації геодезичних робіт у складі етапів життєвого
циклу будівель [59].
Замовником здійснюється також технічний нагляд [122]. Складовою
частиною

технічного

нагляду

є

перевірка

відповідності

виконаних

будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання
проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і
правил та інших нормативних документів. Технічний нагляд може вимагати
перевірки не тільки правил виконання робіт, їх відповідності діючим нормам,
але й безпосереднього контролю виконання робіт шляхом їх перевірки за
результатами виконавчого знімання.
Під час будівництва об'єкта та протягом стабілізаційного періоду його
експлуатації проводять моніторинг прилеглої забудови, території та об'єкта,
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що будується, з метою своєчасного виявлення, оцінки і відстеження впливу
на них факторів, викликаних будівництвом [54, 58]. Ці роботи можуть
виконуватись у складі науково-технічного супроводу [52].
До складу вимірювальних геодезичних робіт, що виконують при
проектуванні та будівництві, входять [90]:
- розроблення рішень щодо організації геодезичних робіт у складі
проекту організації будівництва та окремого проекту виконання геодезичних
робіт з вибором ефективного методу виконання з врахуванням технології
виконання будівельних робіт відповідно до [50, 80];
- створення опорної розмічувальної мережі будівництва за межами
будівельного майданчика;
- побудова зовнішньої розмічувальної мережі об‘єкту будівництва для
детального

розмічування

осей,

виконавче

знімання

та

визначення

деформацій;
- створення внутрішньої розмічувальної мережі будівель на вихідному
та монтажних горизонтах з прив'язкою до зовнішньої розмічувальної мережі
для будівництва наземної частини, для виконання детальних розмічувальних
робіт, виконавчого знімання;
- геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель, їх
елементів та фундаментів технологічного устаткування, інженерних мереж
[75], виконавче та контрольне геодезичне знімання із складанням виконавчої
документації;
- геодезичні вимірювання при моніторингу деформацій основ,
фундаментів, конструкцій будівель їх частин об'єкта нового будівництва,
прилеглих будинків та території забудови, якщо це передбачено проектною
документацією, встановлено програмою науково-технічного супроводу,
авторським

наглядом,

технічним

наглядом

замовника

для

об‘єктів

будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3.
На етапах інженерних вишукувань, проектування, експлуатації, періоду
фізичного зносу та ліквідації вимірювальні роботи виконують паралельно з
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іншими роботами відповідного технологічного процесу. Тривалість їх
виконання не впливає на строки виконання основного процесу тому вони
потребують окремого розгляду і в даній роботі не досліджуються.
Проектування та будівництво, по суті, має незначний відсоток
загальної тривалості життєвого циклу будівлі, однак від прийнятих
проектних рішень та якості їх реалізації залежить надійність, довговічність
тривалість та безпека експлуатації будівлі. Тому, від якості проектних та
будівельних робіт залежить подовження терміну експлуатації будівлі.
Протягом життєвого циклу серед переліку вимірювальних робіт
геодезичні роботи в найбільшому ступеню впливають на тривалість саме
будівельного етапу, оскільки при зменшенні (збільшені) тривалості самих
вимірювань тривалість і послідовність основних робіт технологічних
процесів також змінюється. Найбільший вплив на тривалість технологічного
процесу будівництва мають роботи, що виконуються багаторазово, тобто
циклічно на кожному ярусі. До таких робіт відносяться саме геодезичні
роботи. Вони вимагають: участі у вимірюваннях не тільки фахівця
відповідної кваліфікації, але і багатьох робітників, що монтують елементи
опалубки та конструкцій. Ці роботи повторюються на кожному монтажному
горизонті: винос та закріплення осей; винос проектного положення елемента
перед монтажем; вивірка в період монтажу; вивірка перед прийманням
елемента у складі поопераційного контролю та передача під монтаж
наступного елемента. На етапі будівництва, ремонту та реконструкції
вимірювальні роботи виконують за єдиним календарним графіком разом з
будівельними. Вони являють собою невід’ємну частину технологічного
процесу, їх слід пов’язувати з строками виконання загально-будівельних,
монтажних, спеціальних та інших робіт. Тому саме такі роботи будуть
розглянуті в дисертації.
Таким чином, геодезичні роботи виконують на всіх етапах життєвого
циклу: при вишукуваннях, проектуванні, будівництві, технічному нагляді,
науково-технічному супроводі, будівництві в умовах ущільненої забудови,

26

прийнятті в експлуатацію, моніторингу і спостереженням в процесі
експлуатації,

ремонті,

реконструкції,

відновленні

експлуатаційних

властивостей, або обґрунтуванні можливості знесення. Але протягом
життєвого циклу в найбільшому ступеню вони впливають на тривалість саме
будівельного етапу, адже до монтажу будь якого будівельного елемента
виконують винос та закріплення осей та розміток, винос в натуру і монтаж
елемента, потім його приймання та передачу під монтаж наступного
елемента. Отже, геодезичні роботи лежать на критичному шляху і впливають
на тривалість основного технологічного процесу. При зменшенні (збільшені)
тривалості самих геодезичних вимірювань існує вплив на тривалість і
послідовність основних робіт технологічних процесів будівництва. Тому, у
подальшій роботі розробка організаційно-технологічних рішень вимірювальних
робіт будуть розглядатися на прикладі геодезичних робіт, які входять до складу
комплексного технологічного процесі саме як вимірювальні роботи.

1.2. Аналіз сучасних технологій цивільного будівництва

В п 1.1 встановлено, що геодезичні роботи у складі вимірювальних
робіт життєвого циклу в найбільшому ступеню впливають на тривалість
будівельного етапу. Для дослідження впливу вимірювальних геодезичних
робіт на організаційно-технологічні показники технологічних процесів
будівельного етапу визначимо найбільш розповсюджену на цей час
технологію, що застосовується у цивільному будівництві.
Все різноманіття будівель можна розділити за: поверховістю, несучою
здатністю, конфігурацією, призначенням, конструктивними ознаками та ін.
[15, 139]. Відповідно до класифікатора будівель та споруд поділ виконують
на дві групи: будівлі та інженерні споруди. В свою чергу будівлі за
призначенням

поділяють на

цивільні та

промислові [47].

Цивільні

призначаються для проживання та забезпечення побутових, громадських і
культурних потреб людини. Промислові - для забезпечення нормальних умов
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виробничих процесів, для захисту обладнання і працюючих на виробництві
людей від атмосферних впливів і для забезпечення необхідних комфортних
умов роботи працівників на виробництві. Цивільні будівлі, у свою чергу,
поділяються на дві підгрупи: житлові і суспільні. До житлових відносяться
призначені для постійного проживання квартирні будинки, гуртожитки,
інтернати. До громадських - будівлі навчально-виховних та наукових
установ, видовищні, лікувально-профілактичні, комунальні і т. п. Відповідно
до [55] для кожного об’єкта встановлюють клас наслідків (відповідальності):
незначні наслідки – СС1; середні наслідки – СС2, значні наслідки – СС3. На
рис. 1.6 представлений поділ об’єктів будівництва за функціональним
призначенням.
За конструктивними ознаками будівлі поділяють на: кам'яно-цегляні;
крупнопанельні, коли конструкція будівлі формується з об'ємних елементів
повної заводської готовності; на металевому каркасі; монолітно-каркасні, де
каркас та плита перекриття зводяться безпосередньо на будівельному
майданчику за допомогою опалубки.

Рис. 1.6. Об’єкти будівництва за функціональним призначенням
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Будівництво багатоповерхових кам'яно-цегляних житлових будинків
зустрічається не так часто в порівнянні з іншими технологіями будівництва
та поступається місцем будівництву монолітного і панельного житла.
Обсяги будівництва цегляних будівель складає 29% від загального обсягу
будівництва.
Технологія будівництва багатоповерхових будинків з панелей набула
поширення з середини 20 століття. Відмінною рисою панельних будинків є
стандартне планування житлових приміщень. Це обумовлено тим, що
будинок зводиться з готових панелей, що унеможливлює наявність в
квартирах кімнат нестандартної форми або площі. Сучасні будівельні
технології дозволяють виконувати ретельне утеплення швів між панелями, а
невелика вартість житла в панельних будинках робить такі квартири
привабливими

для

покупців.

Обсяги

будівництва

крупно-панельних

будівель складає 30% від загального обсягу будівництва.
Все більшу популярність набирають будівлі, на металевих каркасах із
застосуванням сучасних металоконструкцій, які дозволяють зводити будівлі
будь-яких геометричних форм і поверховості з довільною висотою поверхів,
а універсальність металоконструкцій дозволяє нарощувати існуючі будівлі в
будь-якій площині. Металевий каркас має ряд переваг порівняно з
дерев‘яним:

строк

експлуатації,

стійкість

до

пожеж,

стійкість

до

атмосферних явищ, грибкових прояв та ін. Обсяги будівництва на
металевому каркасі незначні. Технологія використовується для будівель
виробничого призначення (складські приміщення, торгові центри, цехи
виробництв та ін.) становить приблизно 5% від загального обсягу
будівництва [123].
Аналіз існуючих технологій зведення будівель наведений в таблиці
1.1. Кожна з технологій має свої переваги та недоліки, сферу застосування
для певних видів призначення будівель та споруд (табл. 1.2). Монолітнокаркасне будівництво - це сучасний найбільш розповсюджений метод
зведення монолітних залізобетонних конструкцій, як будівель невеликої
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поверховості, так і висотних будівель, які потребують високої міцності та
сейсмостійкості [139, 141]. Розвиток монолітно-каркасного будівництва
став можливим внаслідок оснащеності будівельних організацій, які
спеціалізуються на роботах з бетонування монолітних конструкцій,
сучасним устаткуванням для укладання бетону, якісними опалубками,
засобами малої механізації а також кваліфікованими робочими кадрами.
Такий набір складових дає можливість виконувати будівельні роботи з
високою якістю та мінімальними затратами. Основа будівлі, його несучі
конструкції зводять з арматури та бетону і його різновидів. Це дозволяє при
точному дотриманні технологічних вимог побудувати надійну споруду.
Таблиця 1.1
Конструктивні та технологічні рішення зведення будівель
Вид будівлі
Каркаснопанельні

Блочні

Схема будівлі

Опис технології
Один із способів збірного
будівництва,
що
використовує
великі
залізобетонні панелі і плити
заводського виготовлення при
зведенні великих житлових і
громадських будівель
Конструктивні
схеми
каркасно-панельних будівель:
а) з поперечним каркасом;
б) з поздовжнім каркасом;
в)
з
безригельним
перекриттям, опертим на
чотири точки;
г) з неповним (внутрішнім)
каркасом
і
панелями
зовнішніх несучих стін
Блочними будівлями є збірні
будівлі.
Панельно-блочна
схема
являє
собою
сполучення
об’ємних
елементів
з
панельними
конструкціями
стін
і
перекрить. Об’ємні блоки
встановлюються
на
визначеній відстані один від
одного. Заповнення між ними
виконують
по
фасаду
панелями зовнішніх стін, а по
стелі - плитами перекриття.
Конструктивні схеми об'ємноблокових будівель:
а)
безкаркасний;
б)
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безкаркасний із блоками, що
виступають/западають;
в)
блоково-панельний; 1 – блок,
що виступає; 2 – западаючий
блок;
3 – стовпчасте встановлення
об'ємних блоків; 4 – плити
перекриття;
5 – зовнішня стінова панель

Монолітні

Будівля у вигляді цілісної,
безшовної
споруди
із
залізобетону,
зведення
конструкцій якої виконується
безпосередньо
на будівельному
майданчику з використанням
спеціальних форм (опалубних
конструкцій).
Конструктивні
схеми
монолітних будівель:
а) блокова та великощитова
опалубка;
б)
об’ємно-переставна
(тунельна) опалубка

Монолітнокаркасні

Метод
дозволяє
зводити
високоміцні
залізобетонні
каркаси по всій висоті
будівлі,
на
якому
змонтований
фасад
і
внутрішні
перегородки.
Залізобетонний монолітний
каркас будівлі і плита
перекриття
створюються
прямо
на
будівельному
майданчику за допомогою
опалубки.
Монолітним способом може
зводитися як будівля в
цілому, так і тільки її несучі
конструкції. Монолітні плити
перекриття створюють рівну
поверхню стелі без швів. В
таких будівлях та спорудах
зовнішні стіни можуть бути
цегляними,
пінобетонними
або з навісних панелей.

Багатоповерхове монолітне будівництво дозволяє проектувати і
будувати будівлі будь-яких форм і розмірів. Планування квартир у такому
будинку може бути вільною і враховувати будь-які побажання замовника.
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При багатоповерховому монолітному будівництві в будівлях майже немає
монтажних швів. Це робить будівлю більш стійкою, скорочує втрати тепла і
зменшує проникнення шуму. Зовні стіни будівлі можуть облицьовуватися
цеглою, фасадної плиткою та іншими оздоблювальними матеріалами.
Таблиця 1.2
Порівняння технологічних рішень
Вид будівлі Переваги
КаркасноШвидке зведення; доступна вартість;
панельні
рівні стіни, підлога, стеля та отвори;
контроль якості відбувається в
заводських умовах; мінімальне та
рівне осідання
Блочна
Монолітна

Теж саме що і каркасно-панельні
Довговічність;
сейсмостійкість;
можливість
втілення
нових
архітектурних рішень та ідей; хороша
теплоізоляція; відсутність щілин, швів
та тріщин
Монолітно- Довговічність;
сейсмостійкість;
каркасна
можливість перепланування; високі
темпи зведення будинків; можливість
перепланування; мінімальна усадка;
круглорічне будівництво

Недоліки
Планувальні й архітектурні рішення
одного
типу;
перепланування
квартир неможливе, всі стінинесучі; відсутність стабільного
мікроклімату; погана теплоізоляція;
висока звукопровідність
Теж саме що і каркасно-панельні
Масивна будівельна конструкція;
висока матеріалоємність; висока
звукопровідність;
неможливість
перекладання
інженерних
комунікацій
Низька
звукоізоляція;
висока
вартість
будівництва;
великі
потужності будівельної організації;
низький
рівень
екологічності;
потреба в додатковій вентиляції;
складність
прокладання
комунікацій

Монолітно-каркасна технологія має переваги щодо крупнопанельної, а
саме: термін експлуатації будівель з монолітного залізобетону складає
100…150 років, а конструктивні особливості матеріалу дають можливість
витримати землетрус до 9 балів; висока швидкість зведення; виробництво
здійснюють на будівельному майданчику практично безперервно будь-якої
пори року, забезпечуючи індивідуальність фасаду; відсутність порожнин і
стиків у масиві будівлі виключає небезпечний вплив вологи; монтаж і
демонтаж об'ємних елементів здійснюють за мінімального переналагодження
(опалубка для певного проекту); різноманітність рішень із-за незалежності
конструкцій від встановлених розмірів дозволяє змінювати габарити,
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кількість поверхів, планування, площу приміщень, висоту стель; стіни та
стелі відразу придатні до оброблення; оптимізація усіх етапів процесу за
чіткою схемою; використання будь-яких матеріалів зовнішніх стін (цегляних,
панельних,

навісних,

зі

штучних

матеріалів,

з

високоефективними

теплоізоляційними панелями); підвищена жорсткість, міцність і стійкість до
техногенних та інших чинників навколишнього середовища, сейсмічна
стійкість; рівномірне осідання будівлі за природного осідання ґрунту,
конструкція перерозподіляє навантаження та запобігає утворенню тріщин.
Скорочення термінів будівництва монолітно-каркасних об‘єктів є
сформованою тенденцією. Швидкому темпу будівництва сприяє наступне:
будівництво
потокового

виконується
методу

спеціалізованими

будівництва;

проведення

бригадами;

застосування

попереднього

навчання

персоналу технологіям та методам виконання будівельних робіт; обов‘язкове
використання

інноваційної

техніки

та

технологій;

вибірковий

інструментальний контроль якості будівництва.
Основою швидкого та якісного виконання монолітних залізобетонних
робіт є наявність сучасної опалубної системи. Економічні переваги
монолітних

залізобетонних

повнозбірним

конструкцій,

будівництвом,

порівняно

характеризується

з

зниженням

цегляним

та

одноразових

витрат на створення виробничої бази на 20-30%, зменьшенням витрат сталі на
10-15%, енергоємності – до 30% та на 25% меньшими сумарними трудовими
витратами порівняно з цегляними тієї ж поверховості [141]. Обсяги
монолітного будівництва в різних країнах світу в даний час сягають 55-80%.
Частка монолітно-каркасних будинків у загальному обсязі будівництва
збільшується

в

Україні.

Сьогодні

застосування

монолітно-каркасної

технології є пріоритетним при будівництві житлових і адміністративних
будівель і складає 41% від загального обсягу будівництва [123].
Зведення

будівель

та

споруд

із

використанням

монолітного

залізобетону в Україні охоплює все нові області і напрями, що стає ознакою
сучасного індустріального будівництва. Технологія довела свою конкурентну
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спроможність і успішно реалізується при цілорічному виконанню робіт [139142]. Будівництво унікальних об‘єктів, висотних будівель, промислових
комплексів вже неможливо без використання монолітних конструкцій. А
звідси, і питання щодо підвищення ефективності технології і організації
будівництва із використанням монолітного залізобетону стоїть досить гостро.
Головна умова високої якості конструкцій - якісна опалубка та бетонна
суміш та інструментальне забезпечення точності монтажу опалубки і
конструктивних

елементів.

У

монолітно-каркасному

будівництві

передбачається зведення залізобетонних монолітних конструкцій будівлі за
допомогою спеціальних форм - знімних опалубок. Особлива увага при
будівництві приділяється якості бетону. При цьому, для окремих елементів
конструкції можуть застосовуватися різні типи бетону в залежності від
навантажень, на які вони розраховані. Завдяки властивостям бетону будівля
стає довговічною, вогнестійкою і стійкою до впливу атмосферних явищ.
Монолітно-каркасні будівлі вигідно відрізняються від будівель,
побудованих із збірних конструкцій, тому в наступних розділах досліджуємо
організаційно-технологічні рішення будівництва на прикладі монолітнокаркасних

будівель

з

врахуванням

взаємозв'язку

та

взаємовпливу

вимірювальних та будівельних робіт.

1.3. Стан технології та організації вимірювальних робіт при зведенні
монолітно-каркасних будівель

Комплексний процес зведення монолітних бетонних і залізобетонних
конструкцій,

складається

з

улаштування

опалубки,

армування

та

бетонування, витримування бетону, розпалублення, а за потреби й
опорядження

поверхонь

конструкцій.

Комплексний

процес

охоплює

заготівельні, транспортні й монтажні процеси [131, 140, 165]. Заготівельні
процеси виконують, як правило, в заводських умовах. Це виготовлення
елементів опалубки, риштувань, арматури, приготування бетонної суміші,
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виготовлення елементів до розігрівання бетону, відновлення елементів
опалубки багаторазового використання. Транспортні процеси полягають у
доставлянні з місць виготовлення до будівельного майданчика опалубки,
арматури, бетонної суміші. Монтажні процеси – це встановлення опалубки,
монтаж арматури, укладання бетонної суміші, догляд за бетоном, демонтаж
опалубки. Ефективність бетонних і залізобетонних робіт залежить як від
технологічного рівня кожного окремого процесу, так і від ступеня
узгодженості їх виконання. Схема зведення монолітних залізобетонних
конструкцій наведена на рис.1.7.

Рис. 1.7. Схема комплексного процесу зведення монолітних залізобетонних
конструкцій
.
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У складі вимірювальних робіт геодезичні роботи виконують: перед
монтажем арматури (розмічувальні роботи), під час монтажу опалубки
(контроль встановлення в проектне положення), після розпалублення
(виконавче знімання), інколи під час монтажу арматури (складні геометричні
конструкції, встановлюється проектом) [1, 12, 14, 43].
Використання модернізованих традиційних приладів (електронні
тахеометри, теодоліти та нівеліри), а також принципово нових (супутникових
навігаційних систем, лазерних рулеток, лазерних скануючих систем та ін.) в
поєднанні з технологіями вводу, накопичення та математичної обробки даних
значно скоротили тривалість польових вимірювальних вимірів та отримання
подальших результатів [171, 173]. При цьому зберіглась

залежність між

якістю вимірювальних та будівельно-монтажних робіт, в першу чергу за
рахунок

точності

стикування

деталей,

витримування

зазорів,

швів,

вертикальності, площинності стін, колон та інших елементів.
Вимірювальні роботи на будівельному майданчику виконують в
умовах інтенсивного безперервного будівництва, а це в свою чергу впливає
на методику їх виконання. Відсутні зручні та постійні місця встановлення
приладів, наявні перекриття видимості будівельною технікою, велика
запиленість повітря та ін. Вимірювальні роботи у будівництві мають значну
вартість, яка складається не тільки з витрат труда, вартості обладнання,
приладів, амортизаційних, експлуатаційних та інших витрат, але й з витрат
часу на технологічні та організаційні перерви, що пов’язані з впливом
будівельних робіт. Раніше цей факт не фіксувався та не оцінювався. Тепер,
коли необхідно скорочувати цикл

інвестиційного періоду,

потрібно

скорочувати всі процеси, в тому числі оптимізувати організацію будівельних
робіт до складу яких входять вимірювальні та розмічувальні роботи. Виміри
та розмічення виконують, як правило, в світлий період доби, тому
призупинення будівельних робіт на цей період може сягати тривалості
робочої зміни [121, 143, 149]. Перед початком будівельних робіт
розробляють техніко-економічне обґрунтування будівництва, де наводять
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техніко-економічні показники, конструктивно -технічні й експлуатаційні
характеристики об‘єкта. Також розробляють технологічні карти на окремі
технологічні процеси [20, 50, 142]. Геодезичні вимірювання супроводжують
будівельно-монтажні роботи, не змінюючи кількість етапів і стадій, але є
найважливішою частиною всього

інструментального забезпечення

та

контролю будівництва, експлуатаційного моніторингу, прогнозування стану
на основі постійного контролю просторових параметрів і динаміки споруд. В
даному дослідженні розглядаємо питання застосування інженерної геодезії
під час будівництва монолітно-каркасних будівель, де інструментальні
геодезичні виміри є джерелом інформації для забезпечення положення
конструкцій в натурі. При цьому в роботі досліджуються існуючі види та
методи вимірів з метою їх вдосконалення та реалізації на сучасному рівні.
Вимірювальні роботи у монолітно-каркасному будівництві можна
розглядати, як комплекс вимірювань, обчислень, побудов на кресленнях і в
натурі. Інженерно-геодезична діяльність у складі вимірювальних робіт в
будівництві спрямована на забезпечення: правильного і точного розміщення
будівлі;

зведення

конструктивних

елементів

будівлі

відповідно

з

геометричними параметрами проекту та вимог нормативних документів [50,
57, 75, 90]. Вирішення цих завдань здійснюють поетапно, залежно від стадій
будівельного етапу, починаючи з прийняття рішення про проведення
будівництва об'єкта і закінчуючи його здачею в експлуатацію. Наведемо
перелік стадій будівельного етапу у складі яких присутні геодезичні
вимірювальні роботи, що призначені для забезпечення будівництва:
-

вибір майданчика під будівництво: збір, аналіз та узагальнення

матеріалів

(збір

топографічних

планів

великого

масштабу

району

майбутнього будівництва, уточнення координат державних та місцевих
мереж, прив'язка об'єкта будівництва до місцевості і ін.).
-

проектування: топографо-геодезичні дослідження (дозволяють

отримати інформацію про рельєф і ситуації місцевості і служать основою для
проектування проведення інших видів вишукувань); геодезичне забезпечення
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інших видів вишукувань (прив'язка до топографічних планів точок
інженерно-геологічної

виробітку

і

ін.);

забезпечення

будівельного

проектування додатковими вихідними даними.
-

виготовлення будівельних конструкцій: контроль за дотриманням

геометричних параметрів елементів опалубки, в яких формуються будівельні
конструкції; статистичний контроль геометричних параметрів виготовлених
будівельних конструкцій.
-

підготовчий період: створення розмічувальної мережі; інженерна

підготовка території, що включає в себе планувальні роботи, прокладку
підземних комунікацій і під'їзних доріг; винесення та закріплення в натурі
головних і основних осей.
-

період будівництва: винесення в натуру осей конструктивних

елементів;

геодезичне

забезпечення

у

складі

вимірювальних

робіт

будівельно-монтажного технологічного процесу при зведенні підземних і
надземних частин будівель; виконавча зйомка закінчених будівництвом
елементів і складання виконавчої документації; підготовка основного
комплекту виконавчих схем до здачі закінчених будівництвом елементів.
-

закінчення будівництва: складання та здача технічного звіту про

результати виконаних в процесі будівництва геодезичних робіт у складі
вимірювальних; складання виконавчого генерального плану, спеціальних
виконавчих інженерних планів, профілів розрізів.
Вимірювальні роботи при будівництві є невід'ємною частиною
технологічного процесу і здійснюються за єдиним графіком, ув'язаним з
термінами виконання загально-будівельних, монтажних і спеціальних робіт.
Вибір методики виконання вимірювань зазвичай виконується безпосередньо
виконавцем, та залежить від наявного засобу вимірювань, устаткування,
програмного забезпечення для обробки, а також від кваліфікації, стажу самого
виконавця. Із аналізу робіт в інженерній геодезії можна визначити основні
геодезичні роботи, які виконують в процесі будівництва та інструментального
моніторингу: трасування лінійних споруд; розмічувальні роботи; вертикальне
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планування будівельних майданчиків; вивірення елементів конструкцій у
плані; вивірення елементів конструкцій по висоті; вивірення елементів
конструкцій за вертикаллю; передача осей на монтажний горизонт; контроль
осідання споруд; вимірювання горизонтальних зміщень; контроль нахилів
споруд. Зазначені геодезичні роботи є основними у складі вимірювальних. Всі
інші є комбінацією вище згаданих робіт. Склад геодезичних робіт у складі
вимірювальних будівництва монолітно-каркасних будівель наведено в таблиці
1.3.
Таблиця 1.3
Склад геодезичних робіт у складі вимірювальних для будівництва
монолітно-каркасних будівель
Проектування та
Основний період
Закінчення будівництва
підготовчий період
будівництва
будівництва
А. Проектування будівель В. Геодезичне
Д. Геодезичний моніторинг
забезпечення будівництва деформацій основ, конструкцій та їх
частин
А1. Топографічне знімання В1. Винесення в натуру
Д1. Розробка методів та визначення
створення топографічної осей конструктивних
періодичності
вимірів
зсувів,
основи
елементів
осідання та деформацій
А2. Інженерно-геодезичні В2. Детальні розмічувальні Д2.
Розробка
та
створення
вишукування
роботи
спеціальних
планово-висотних
мереж
Б. Підготовчий період
ВЗ. Геодезичне
ДЗ.
Вимірювання
величин
будівництва
забезпечення та контроль горизонтальних та вертикальних
геометричних параметрів деформацій, кренів, перекосів.
будівельних конструкцій
Б1. Створення
В4. Геодезичне
Е. Геодезичні роботи
при здачі
розмічувальної мережі.
забезпечення монтажу
закінчених об'єктів (або їх частин)
Складання проекту
технологічного
або виконання етапів і стадій робіт
виконання геодезичних
устаткування (ліфтів)
замовнику
робіт.
Б1. Розмічування головних Г. Виконавче знімання
Е1. Складання звіту про виконані
та основних осей будівель збудованих об‘єктів,
основні роботи та підготовка
окремих частин або
комплексу виконавчої документації
конструктивних елементів на об‘єкт, пред'явлення його робочій
і державній комісіям
Б2. Інженерна підготовка Г1. Виконавче знімання та Е2. Складання звіту з геодезичного
території, що включає в
складання виконавчої
моніторингу деформацій об‘єкта
себе планувальні роботи, документації будівельного
прокладання підземних
виробництва
комунікацій і під'їзних
робіт
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Вибір засобів вимірювань для цих робіт значною мірою залежить від
необхідної точності робіт, співвідношення вартості робіт та вартості
необхідних засобів вимірювання (при їх відсутності), об'єму вимірювальних
робіт. Вимірювальні геодезичні роботи є невід‘ємною частиною будівельномонтажного процесу. Вибір раціональної технології їх виконання сприяє
підвищенню якості, зниженню вартості, скороченню термінів будівництва та
збільшенню тривалості експлуатації об'єкту.

1.4. Аналіз технічних засобів вимірювальних робіт на етапі будівництва

Аналіз стану технології та організації вимірювальних робіт при
зведенні

монолітно-каркасних

будівель

свідчить

про

те

що

вони

супроводжують основні роботи на всіх етапах будівництва. В [44]
встановлено, що досягнення максимальної тривалості життєвого циклу зі
збереженням експлуатаційної придатності та безпеки будівель, залежить від
її надійності, яка великою мірою визначається якістю та достовірністю
інформації з інструментальних вимірювань під час будівництва. Від якості
отриманої інформації під час будівництва, залежить правильність рішень,
щодо

оптимізації

експлуатаційних

характеристик

будівель,

тому

їх

ефективність впливає на тривалість експлуатації об’єктів. Від способів
виконання вимірювальних робіт залежать організаційні, технологічні та
технічні показники, тривалість етапу будівництва життєвого циклу будівлі
(рис.1.8-1.10).
Методи та способи виконання вимірювальних робіт залежать від
необхідної точності вимірів, від якої в свою чергу залежить вибір засобу
вимірювання та устаткування. Геодезичні роботи та засоби їх виконання при
зведені наземної частини монолітно-каркасної будівлі наведені на рис. 1.11.
Проаналізовано методи та технічні засоби вимірювань при зведені наземної
частини монолітно-каркасної будівлі. Вимірювальні прилади та системи в
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цілому відповідають вимогам будівельної галузі в частині забезпечення
точності геометричних параметрів.

Рис.1.8. Технічні засоби вимірювальних робіт в процесі зведення монолітнокаркасної будівлі

Рис. 1.9. Технологічні процеси, що містять вимірювальні роботи в процесі
будівництва наземної частини монолітно-каркасної будівлі
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Рис. 1.10. Методи за засоби інструментальних вимірів та контролю
на етапі будівництва

Рис. 1.11. Геодезичні роботи та засоби їх виконання при зведенні наземної
частини монолітно-каркасної будівлі
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Вибір доступних засобів вимірювань проводився на основі аналізу
літератури вимірювальної техніки для будівництва та в галузі геодезичного
приладобудування [13, 96, 171, 176] а також статей в наукових журналах та
інших

доступних

засобах

інформації.

Основні

вимоги

до

засобів

вимірювання: відповідати необхідній точності вимірювань, щорічна повірка,
юстування та польові повірки перед початком вимірювань.
Основні засоби вимірювань можна умовно розділити на декілька груп:
засоби

для

горизонтального

планування;

засоби

для

вертикального

планування; засоби для лінійних геометричних вимірювань; засоби для
моніторингу споруд.
Засоби горизонтального планування включають: гідронівеліри; оптичні
нівеліри; електронні нівеліри; лазерні нівеліри; лазерні ротаційні нівеліри.
Нівелірні рейки використовуються для визначення перевищень точок
відносно площини нівелювання або для визначення відстані до рейки. Засоби
вертикального планування включають: електронні рейки-виски; оптичні
теодоліти; електронні теодоліти; електронні тахеометри; оптичні зенітцентрири; лазерні зеніт-центрири. До засобів лінійних геометричних
вимірювань відносяться: лінійки; рулетки; мірні стрічки; лазерні рулетки;
лазерні віддалеміри. Для моніторингу стану споруд можуть використовуватись
як вище згадані засоби, так і наступні: системи контролю просідання споруд
на основі гідронівеліра; датчики нахилу; автоматичні електронні тахеометри.
Крім

того,

використовуються

допоміжні

засоби

та

устаткування.

Мікрокомп’ютери та калькулятори з відповідними програмами для одержання
координат точок, даних для виносу в натуру, площ полігону та ін.
Камеральна обробка геодезичних вимірів у складі вимірювальних робіт
на

всіх

етапах

будівництва

об’єкта

виконується

з

застосуванням

комп’ютерного програмного забезпечення. Основні вимоги до програмного
забезпечення встановлено в [57] та наведені в табл. 1.4.
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Таблиця 1.4
Вимоги до програмного забезпечення

Геодезичний моніторинг

Виконання
Створення розмічувальної
розмічувальних робіт та
мережі
виконавчого знімання

Етапи
робіт

Склад вимог до програмного забезпечення
Виконання попереднього розрахунку точності проекту розмічувальної мережі
Вирівнювання з врахуванням похибок вихідних даних
Вирівнювання з контролем грубих помилок
Вирівнювання просторових мереж будь-якої конфігурації з різнорідними
виміряними величинами
Вирівнювання з ітераційним уточненням вагових коефіцієнтів
Приведення результатів спостережень до заданих метеорологічних умов
Перетворення в різні системи координат, у тому числі визначення параметрів
перетворення між системами координат
Обчислення розмічувальних елементів для різних способів
Обчислення в реальному часі елементів редукування
Обчислення в реальному часі відхилів виміряних координат точок від проектних
Робота одночасно з двома та більше приладами для визначення координат
Визначення геометричних параметрів об'єктів за результатами виконавчого
знімання
Приведення результатів спостережень до заданих метеорологічних умов
Побудова об'ємної 3D моделі
Виконання попереднього розрахунку точності проекту розмічувальної мережі
Вирівнювання з врахуванням похибок вихідних даних
Вирівнювання з контролем грубих помилок
Вирівнювання просторових мереж будь-якої конфігурації з різнорідними
виміряними величинами
Виконання контролю стабільності пунктів просторової розмічувальної мережі
Виконання прогнозу деформацій з використанням різних моделей деформації
Приведення результатів спостережень до заданих метеорологічних умов
Побудова об'ємної 3D моделі будівлі

Програмне забезпечення з обробки лінійно-кутових побудов має
виконувати такі основні розрахунки, як: полярна засічка по виміряному та
дирекційному куту; лінійна засічка; лінійно-кутова засічка; перетворення
координат; перетин ліній; визначення площі; визначення трикутника
похибки; пряма та обернені геодезичні задачі; побудова чотирикутника;
контур полігону; побудова кола; поділ кута; визначення радіусу; зрівнювання
ходів по точності; визначення координат та інше. На теперішній час існує
велика

кількість

програм

та

вимірювальних робіт (табл. 1.5).

комплексів

з

камеральної

обробки
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Таблиця 1.5
Основні програми з камеральної обробки вимірювальних робіт
Розрахункові
програми

Назва
Credo
НИВЕЛИР

Credo DAT

АРМІГ
МГ СЕТИ

Leica Geo Office

Trimble Business
Center
MAGNET Office
Tools Complete

ЦФС «Дельта»

Графічні програми

AutoCAD
Bentley
Microstation

Основна функція
Програма камеральної обробки польових
вимірювань геометричного нівелювання I-IV
класів,
технічного
і
високоточного
інженерного нівелювання, що виконується
оптичними і цифровими нівелірами
Дозволяє виконати камеральну обробку
традиційних вимірювань і результатів обробки
поста супутникових вимірювань різних класів
точності з можливістю обліку моделі геоїда і
комплексу
редукційних
поправок,
виконуються
різноманітні
вимірювальні
побудови, формується графічна документація,
GIS (база даних)
Програма зрівнювання лінійно-кутових мереж
Програмний комплекс «Маркшейдерськогеодезичні мережі і зйомки» призначений для
розрахунку точності і зрівнювання планововисотних мереж
Забезпечує все необхідне для управління,
візуалізації, обробки, імпорту та експорту
даних вимірювань, зібраних за допомогою GPS
приймачів, електронних тахеометрів та
нівелірів
Призначений для обробки і управління даними
оптичних,
GNSS
і фотограмметричних
вимірювань
Дозволяє обробляти і зрівнювати вимірювання,
отримані електронними і роботизованими
тахеометрами,
цифровими
нівелірами,
можливість роботи з цифровими моделями
рельєфу, створення і редагування об'єктів,
необхідних при будівництві автодоріг (трас),
створення поверхонь, також обробка даних,
отриманих в результаті RTK-зйомки
Забезпечує
весь
процес
обробки
від
тріангуляції/зрівнювання
до
видачі
оформлених карт, ортофотопланів
Графічна документація
Графічна документація
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Розрахунковографічні програми

GeoniCS
GEOCAD
інші надбудови
для AutoCAD
Autodesk:
настройка Point
Layout для Revit,
Navisworks,
додаток з
лінійки BIM 360
(Glue, Layout)
Інвент-Град
CREDO
ТОПОПЛАН
Digitals

Trimble 3Dipsos
3.0, Leica
CloudWorx,
Leica Cyclone
RealWorks
Survey
ReCap 360 Pro
Edition

Графічна документація,
побудова ЦММ

Побудова 3-Д моделі, створення каталогу
координат для винесення в натуру. Визначення
відхилень від проекту.

Зрівнювальні обчислення,
графічна документація, GIS (база даних)
GIS (база даних), графічна документація
Забезпечує автоматизацію робіт від обробки
польових вимірювань до створення обмінних
файлів XML. Не потребує додаткових програм,
таких як Autoсad або MapInfo. Створює
графічні і текстові документи на основі
шаблонів, що, дозволяючи максимально
автоматизувати процес і легко адаптувати під
будь-які вимоги
Обробка результатів лазерного сканування

Обробка результатів лазерного сканування,
наземного та аерофотознімання

Кожен виробник електронних геодезичних приладів надає своє
програмне забезпечення під види приладів для зчитування, отриманих даних
з приладу на комп’ютер. Рекомендується використовувати програмне
забезпечення фірм виробників засобів вимірювань, яке пропонується для
приладів. Кожен користувач оптичних приладів може розробити алгоритм
обчислень за допомогою Microsoft Excel для нескладних математичних
обчислень польових вимірів. Програмне забезпечення для обробки вимірів
має за мету скоротити час на обробку лінійно-кутових вимірів та отримання
результату для прийняття відповідних рішень. В подальшому слід
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передбачити в програмному забезпечені модуль, що дозволить вносити
лінійно-кутові вимірі в єдину для всього об’єкта базу даних. Результати та
матеріали вимірювальних робіт, що представлені у цифровому вигляді
дозволять використовувати просторову інформаційну модель для контролю
за геометричними параметрами об’єкта на етапі будівництва, а появу
відхилень від проектних та нормативних значень визначати в умовах
реального часу.
1.5. Обґрунтування напрямку та структура досліджень

Вище зазначено, що монолітна-каркасна технологія - це сучасний
найбільш розповсюджений метод зведення цивільних будівель. Протягом
життєвого циклу будівель вимірювальні роботи є головним джерелом
інформації про їх технічні параметри, а данні про геометричні параметри
конструкцій, отримані геодезичними методами є первинною інформацією
про якість робіт на етапі будівництва. Тому, в подальших дослідженнях
перевагу

надано

саме

питанням

геодезичного

забезпечення

етапу

будівництва монолітно-каркасних будівель.
Геодезичні роботи у складі вимірювальних виконують на всіх етапах
життєвого циклу: при вишукуваннях, проектуванні, будівництві, технічному
нагляді, науково-технічному супроводі, будівництві в умовах ущільненої
забудови, прийнятті в експлуатацію, моніторингу і спостереженням в процесі
експлуатації,

ремонті,

реконструкції,

відновленні

експлуатаційних

властивостей, або обґрунтуванні можливості знесення. Але протягом
життєвого циклу в найбільшому ступеню вони впливають на тривалість саме
будівельного етапу, адже до монтажу будь якого будівельного елемента
виконують винос і закріплення осей та розмічувальних рисок, винос в натуру
і монтаж будівельного елемента, потім його вивірку та передачу під монтаж
наступного елемента. Отже, геодезичні роботи знаходяться на критичному
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шляху і при зміні технології виконання та трудовитрат, впливають на
показники основних технологічних процесів до складу яких входять.
В науковій та технічній літературі в достатньому обсязі висвітлені
питання досліджень організаційно-технологічних рішень етапу будівництва;
відпрацьоване використання методів вимірювання при контролі якості,
сформульовані вимоги щодо точності вимірювальних робіт, ведуться
дослідження, що спрямовані на вдосконалення вишукувальних робіт. У
відповідності до [87] вимірювальні роботи включені до сфери законодавчо
регульованих напрямків метрологічної діяльності. В той же час теоретичні
та

прикладні

оптимізація

дослідження

характеризуються

організаційно-технологічних

своєю

рішень

незавершеністю,

щодо

обґрунтування

ефективності технології вимірювальних робіт у складі будівельних процесів
виконана недостатньо. Це стосується питань: досліджень з визначення
параметрів

технологічних

процесів

зведення

будівель

на

етапах

організаційно-технологічного та конструктивного проектування; розробки та
обґрунтування технології вимірювань параметрів будівельних об'єктів, що
зводяться

за

вимірювального
будівництва;

монолітно-каркасною
обладнання,

виявлення

технологією;

оснастки

характеру

і

та

систем

ступеню

для

впливу

технологічного
різних

умов

організаційно-

технологічних факторів будівництва на параметри етапу будівництва; їх
прогнозування з використанням об’єктивної інформації, що отримують
геодезичними

методами

на

етапі

будівництва;

оптимізації

процесу

організаційно-технологічного управління. Потребують подальшого розвитку
теоретичні

дослідження

та

практичне

впровадження

організаційно-

технологічних рішень, спрямованих на оптимізацію техніко-економічних
показників будівництва за рахунок застосування ефективних методів
вимірювань.
Технічні, технологічні, організаційні, економічні аспекти, в галузі
зведення будівель і споруд, що потребують оптимізації характеризуються
наступними чинниками:
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‒ зростання потреб в збільшенні обсягів та ефективності будівництва
об'єктів цивільного призначення;
‒ необхідність скорочення тривалості будівництва;
‒ вимоги до збільшення строків експлуатації об'єктів за рахунок
підвищення якості будівельно-монтажних робіт;
‒ необхідність вдосконалення системи раціональних технологічних
рішень за рахунок підвищення якості технологічного проектування;
‒

підвищення

якості

будівельно-монтажних

робіт

за

рахунок

використання нових технологій, конструкцій, обладнання та матеріалів,
підвищення рівня кваліфікації фахівців.
Технічні та технологічні аспекти наведених питань розглянуті в
публікаціях відомих авторів: В.І. Теличенка [139], В.І. Торкатюка [145, 146],
В.К. Черненка [165], І.В. Шумакова [175]. Питання технології будівельного
виробництва, контролю та забезпечення якості робіт, як його складових,
наведено у працях В.С. Балицького [5, 6], Д.Ф. Гончаренка [21, 22], П.Є.
Григоровського [25, 44], О.І. Менейлюка [108], В.В. Савйовського [131].
Питання організації вимірювальних робіт та принципи метрологічної
діяльності щодо єдності вимірювань та їх метрологічної простежуваності
закріплені на законодавчому рівні і наведені в Законах України та
нормативних документах [50, 52, 57, 63, 75-80, 87, 90]. При цьому питання
організації

вимірювальних

робіт,

як

частини

процесу

організації

будівельного виробництва 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 [3, 140], С.Є. Канторера [92,
140], М.С. Канюки [91] та інших. У дослідженнях А.І. Білоконя [8], М.С.
Болотських

[10]

розглянуто

організаційно-технологічні

аспекти

обґрунтування якісного і кількісного складу технологічного обладнання.
Визначені особливості режимів роботи, класифікація видів та норм
продуктивності.
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У працях провідних вчених в галузі геодезичних вимірювань
Ф.В. Андреева [1], В.Д. Большакова [110], С.П. Войтенка [12, 13],
Б.Н. Жукова [86], О.М. Самойленка [132], В.С. Ситника [1], Р.В. Шульца
[173] сформульовані комплексні методологічні рішення щодо точності
геодезичних

робіт

у

будівництві,

наведено

методи

обґрунтування

вимірювальної точності приладів при будівництві, досліджені методи
виконання геодезичних вимірювань у складі контролю якості.
Організаційно-технологічне

забезпечення

точності

вимірювань

геометричних параметрів, як показника статичної однорідності і стабільності
технологічного процесу, при зведенні висотних каркасно-монолітних
будинків досліджене в джерелах [23, 24] Д.Ф. Гончаренка. Ю.В. Карпенко в
своїх дослідженнях розробив методику прогнозування трудомісткості та
підвищення ефективності зведення багатоповерхових каркасно-монолітних
будівель

на

основі

застосування

сучасних

методів

геодезичного

забезпечення, в залежності від точності вимірювань [93‒95].
У публікації [149] В.Д. Фельдман про особливості виконання
геодезичних робіт на будівельному майданчику зазначає, що призупинення
будівельних робіт через неможливості виконання вимірів може досягти часу,
рівного тривалості робочої зміни. Причиною призупинення являється те, що
виміри та розмічення виконуються, як правило, в світлий період доби. На
його думку сумарна вартість технологічного процесу – геодезичні
вишукування, виміри та розмічення – може сягати за приблизними
підрахунками від 0,5% до 2% від вартості будівництва.
У працях та публікаціях В.С. Хорошилова [152‒163] запропонована
методика оптимізації комплексу інженерно-геодезичних робіт на основі
розробки та впровадження експертної системи оптимального вибору методів
та засобів вимірювань при монтажі технологічного обладнання інженерних
об’єктів, сформовані аспекти розробки бази даних та основні етапи
проектування вказаної системи. Також досліджені дві основні групи
виробничих умов, що впливають на можливість виконання геодезичних робіт
на будівельному майданчику. Перша група умов - обмежуючі фактори
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виробництва першого порядку, що впливають на факт можливості
застосування того чи іншого виду методу вимірювань, відповідного типу
характеристики параметра, що виміряється. До цієї групи умов слід віднести
технічні умови виробництва, наприклад, наявність або відсутність прямої
видимості, кількість обмірюваних точок, умови техніки безпеки, радіаційну
обстановку та ін. Друга група умов - обмежуючі фактори виробництва другого
порядку, що впливають на експлуатаційні параметри методів геодезичного
забезпечення. До даної групи відносяться умови, які головним чином
впливають на досягнення необхідної точності вимірювань (зміна освітленості,
температури,

вібрація

від

працюючого

устаткування

та

ін.).

Також

досліджений вплив особистого фактору за участю інженерів-геодезистів з
різним стажем роботи.
Вчена Романенко О. В. в своїй праці [126] довела необхідність розробки
моделі й алгоритму управління геодезичними роботами в процесі реалізації
будівельних проектів. Однак впровадження моделей виконувались лише для
геодезичних робіт під час експлуатації, реконструкції та ремонту будівель та
не стосувалися нового будівництва. Одним з результатів застосування цих
моделей є скорочення обсягів трудовитрат та вартості.
В роботі Солов‘йова С.В. [135] визначені фактори впливу на надійність
вимірювань геодезичного забезпечення будівельних робіт. Розроблено
способи, які дозволяють в робочих умовах будівельного об'єкту підвищити
надійність вимірювань за рахунок виключення похибок через нестабільність
характеристик приладу і ослаблення впливу виробничих факторів, що
спричинить за собою скорочення витрат часу на виправлення вимірювань,
зменшення браку будівельних робіт, підвищення надійності виконаних
конструкцій. Визначений вплив на виміри таких виробничих факторів:
вібрації, окремих ударів, поштовхів, магнітних полів. Істотною відмінністю
проведення контролю в будівництві є проблема виключення впливу
несприятливих факторів, які відсутні при виконанні контролю традиційними
методами в топографічному виробництві. Однак дослідження виконано для
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точності геодезичних робіт, тобто як впливає вище фактори (вібрація й удари)
на точність геодезичного забезпечення будівельних робіт та на якість.
Основними математичними методами, що використовуються при
конструюванні моделей є методи регресійного аналізу, методи та засоби
прийняття рішень, оптимізації та моделювання в умовах невизначеності
даних, що представлені у працях О.І. Кушлик-Дивульська [105], Н.Г. Паклин
[117], Е.П. Райхман [125]. Математико-статистичні методи прогнозування,
розвиток

теорії

і

практики

ймовірносно-статистичного

моделювання

експертних методів прогнозування (в тому числі методів аналізу експертних
оцінок, методів прогнозування в умовах ризику і комбінованих економікоматематичних і економетричних методів прогнозування), розробка процедур
опитувань і обробки результатів, положення теорії вимірювань, методи
математичної статистики, зокрема ранжування представлені у працях С.В.
Коломищева [97], А.Н. Мелихова [109].
У дослідженнях Brandon P. [177] наведено методику стратегічного
планування будівельних процесів з застосуванням експертних систем.
Концепція геодезичного моніторингу та вимірів геометричних параметрів
будівель прилеглих до підземної споруди розглянуто у праці Bryn H. [178]. У
джерелах Hajdasz M. [179] виконано моделювання моделі будівельних
монолітних процесів. Автором Schwieger V. [180] наведено результати, аналіз
та висновки з оцінки якості геодезичних робіт при будівництві промислових
об’єктів. У публікації Wao J. O. [182] наведено дослідження про важливу роль
геодезистів та геодезичних вимірюваннях у будівництві.
Таким чином, проведений аналіз досліджень багатьох вчених показав
існування великого обсягу наукових результатів в даній галузі будівництва,
але при цьому виявив окремі проблеми, що вимагають подальших досліджень.
Теоретичні та прикладні дослідження з технології інструментального
визначення

геометричних

параметрів

монолітно-каркасних

будівель

з

урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та будівельних
робіт характеризуються своєю незавершеністю. Оптимізація організаційнотехнологічних рішень у цьому напрямку виконана недостатньо.
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Це стосується питань:
– аналізу результатів існуючих наукових досліджень, методичних
підходів та нормативної бази, узагальнення стану технології та організації
монолітно-каркасного будівництва щодо впливу методів вимірювань на
ефективність будівельних робіт;
 визначення та систематизації методів і засобів інструментальних
вимірювань у складі робіт із зведення монолітно-каркасних будівель;
–

дослідження

факторів

впливу

експлуатаційно-технологічних

характеристик на техніко-економічні параметри вимірювальних робіт у
складі технологічного процесу зведення монолітно-каркасних будівель;
– розробки раціонального алгоритму та моделей вибору ефективних
методів технології та організації геодезичних робіт при зведенні монолітнокаркасних будівель

через

обґрунтування

трудовитрат

та

тривалості

інструментальних вимірювань під час будівництва;
– розробки науково обґрунтованих методичних рішень з проектування
та застосування ефективної системи вимірювальних робіт для зменшення
строків зведення монолітно-каркасних будівель.
Сутність наукової проблеми, що розглядається у дисертації, полягає у
необхідності
технологічних

теоретичного
і

обґрунтування

техніко-економічних

оптимізації

показників

організаційно-

монолітно-каркасного

будівництва за рахунок удосконалення організаційно-технологічних рішень
вимірювань для скорочення тривалості будівельного етапу життєвого циклу
монолітно-каркасних будівель.
Потребують

подальшого

розвитку

теоретичні

дослідження

та

оптимізація організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт при
зведенні монолітно-каркасних будівель за рахунок застосування ефективних
методів вимірювань у взаємозв'язку з основними технологічними операціями
комплексного технологічного процесу.
За результатами вивчення наукових джерел зроблені висновки щодо
відсутності або необхідності поглиблення рішень таких проблемних завдань:
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- аналіз стану технології та організації вимірювальних робіт при
зведенні монолітно-каркасних будівель;
- розкриття сутності та загальних принципів впливу організації і
технології вимірювань на організаційно-технологічні показники будівельного
етапу у складі життєвого циклу;
- дослідження

впливу вимірювальних робіт на

організаційно-

технологічні показники будівництва монолітно-каркасних будівель;
- дослідження трудовитрат геодезичних робіт при зведенні монолітнокаркасних будівель;
- розробки раціонального алгоритму та моделей вибору ефективних
методів технології та організації вимірювальних робіт при зведенні монолітнокаркасних

будівель

через

обґрунтування

трудовитрат

та

тривалості

інструментальних вимірювань;
- розробка будівельних інформаційних моделей комплексного процесу
вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель;
- розробка типової методики та практична реалізація системи
організаційно-технологічного проектування

вимірювальних робіт при

зведенні монолітно-каркасних будівель.
Встановлено, що питання обґрунтування ефективності технологій та
засобів інструментальних вимірювань при зведенні монолітно-каркасних
будівель вивчено недостатньо. Це призводить до недооцінки їх ролі у складі
будівельного

етапу,

як

наслідок,

зниження

якості

будівництва

та

експлуатаційної придатності будівельних об'єктів протягом життєвого циклу.
Аналіз та узагальнення практичного досвіду і наукових досліджень з
технології та організації вимірювальних робіт виявили головне протиріччя між
необхідністю підвищення ефективності будівельних процесів (скорочення
строків будівництва) за рахунок удосконалення організаційно-технологічних
рішень та недостатнім рівнем опрацювання організаційно-технологічних
рішень для забезпечення якісного будівництва, розроблених на підставі
ефективних технологій інструментальних вимірювань.
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Загальна структурно-логічна схема дисертаційної роботи складається з
послідовних етапів наукових досліджень для отримання результатів у
відповідності до сформульованих завдань (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Структурно-логічна схема досліджень
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У якості ідеї, що дозволить вирішити зазначене наукове протиріччя,
приймаємо положення про те, що скорочення термінів будівництва можливе
за рахунок оптимізації організаційно-технологічних рішень виконання
вимірювань з врахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та
будівельно-монтажних простих процесів у складі комплексного процесу
зведення наземної частини монолітно-каркасних будівель.
У цьому зв’язку наукова гіпотеза даної роботи полягає у можливості
скорочення тривалості етапу будівництва та збільшення терміну ефективної
експлуатації за рахунок реалізації ефективних організаційно-технологічних
рішень та якості, виконання вимірювальних робіт у складі комплексного
процесу зведення монолітно-каркасних будівель.

Висновки до розділу 1.
1. Метою оптимізації технології вимірювань та підвищення якості
будівництва є скорочення етапу будівництва та збільшення етапу експлуатації у
складі

життєвого

циклу,

що

залежить

від

ефективності

виконання

вимірювальних робіт у складі робіт будівельного етапу. Від прийнятих
організаційно-технологічних проектних рішень та якості їх реалізації
залежать строки будівництва, тривалість та безпека експлуатації будівлі.
2. Скорочення етапу будівництва цивільних об'єктів за найбільш
поширеною монолітно-каркасною технологією шляхом

удосконалення

організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт з враховуванням
взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та будівельно-монтажних
простих процесів у складі комплексного процесу є актуальною технічною та
економічною проблемою, що потребує ефективних рішень на етапах
проектування та будівництва.
3. Проаналізовано стан технології та організації вимірювальних робіт
при зведенні монолітно-каркасних будівель. Серед переліку вимірювальних
робіт геодезичні вимірювальні роботи в найбільшому ступеню впливають на
тривалість будівельного етапу, оскільки лежать на критичному шляху,
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виконуються циклічно і впливають на трудовитрати основних робіт
комплексного процесу.
4. Поопераційний аналіз вимірювальних робіт у складі технологічного
процесу зведення монолітно-каркасних будівель, встановив необхідність
дослідження трудовитрат геодезичних робіт, з подальшою доцільністю
створення інформаційно-математичної моделі технологічного процесу, з
врахуванням впливу організаційно-технологічних факторів, що дозволить
скоротити тривалість будівельного циклу шляхом оптимізації технології
вимірювань у складі комплексного будівельного процесу.
5. Проаналізовано методи та технічні засоби інструментальних
вимірювань при зведенні монолітно-каркасних будівель. Якісне виконання
вимірювальних робіт потребує застосування сучасного вимірювального
обладнання. Програмне забезпечення вимірювальних робіт дозволить
використовувати

просторову

інформаційну

комп’ютерну

модель

для

оптимізації процесу контролю за геометричними параметрами об’єкта
протягом всього етапу будівництва, а появу відхилень від проектних та
нормативних значень визначати в умовах реального часу. Застосування
ефективної організації та технології вимірювальних робіт забезпечує вимоги
чинного

законодавства

щодо

єдності

вимірювань

при

геометричних параметрів будівель, споруд і території забудови.

визначенні
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Розділ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ У СКЛАДІ
БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальна методика досліджень
Загальна методика досліджень передбачає отримання вихідних даних та
розробку

методів

проектування

щодо

удосконалення

організаційно-

технологічних рішень вимірювальних робіт при зведенні монолітнокаркасних

будівель.

Науково-методологічною

основою

досліджень

параметрів організаційних, технологічних та технічних рішень, в роботі
приймається сутність, основні принципи, загальна схема і методика
організаційно-технологічного
технологічного

проектування.

проектування

забезпечують

Деякі
з

аспекти

проблеми

достатнім

ступенем

достовірності можливість вибору параметрів технології з обґрунтованої групи
альтернатив розглянуті в [3]. Цей же підхід певною мірою можна віднести і
до технологічного проектування вимірювальних робіт [30, 35, 99].
Сутність проектування технології полягає у обґрунтуванні і виборі
раціональних методів виконання та способів оптимізації технологічних
процесів і робіт за окремими стадіями зведення у відповідності до рішень
проекту будівництва та результатів прогнозу майбутніх умов виробництва і
динаміки їхньої зміни на визначених інтервалах часу. Таким чином,
проектування відноситься до задач обґрунтування рішень в умовах існуючої
початкової невизначеності [7, 112].
Якщо, так звані, керовані чинники (активні засоби - технічні засоби, а
також ресурси – матеріальні, енергетичні, інформаційні, трудові тощо),
являють собою об’єкт вибору (наприклад, у вигляді вибору раціональних або
задовільних технологічних режимів і параметрів їхнього застосування –
технологічних рішень), то чинники, що не керуються, являють собою одне із
основних джерел невизначеності. Це можуть бути як чинники, що визначають

58

умови реалізації рішень в динаміці зведення конструкцій або споруди, так і
чинники, що відображають певну невизначеність мети (будівництво
розпочинається при наявності лише робочого проекту – моделі мети),
невизначеність дійсної ефективності застосування технологічних рішень і
технологій, невизначеність майбутніх організаційно-технологічних умов і
обмежень. До чинників, що не керуються, також відносять й так звані “ігрові
невизначеності”, які виникають при участі у технологічному процесі людей
(виконавців) – в трудовому процесі люди переслідують особисту мету.
Звичайно,

проектування

базується

на

концепції

оптимальності

(обґрунтування і вибір доцільних технологій здійснюється за критерієм
результативності).

Результативність

–

як

корисний

ефект

E,

що

співвіднесений з витратами всіх видів ресурсів С (ресурсомісткість –
матеріало-, енерго-, машино- і працемісткість технологічного рішення) і часу
Т (інтенсивність).
Таким чином, критерієм оптимальності у загальному випадку є
функціонал, що включає у собі всі наведені вище елементи:

K  f ( Е, C, T ). ,

(2.1)

Процес технологічного проектування ґрунтується на визначених
процедурах

і

методиках,

в

основі

яких

закладені

принципи:

багатоваріантності вибору; техніко-економічної обґрунтованості прийнятих
технологічних рішень; багатокритеріальності оціночних процедур.
Багатоваріантність вибору спрямована на забезпечення всебічної
максимізації області пошуку доцільних рішень і реалізується шляхом
формування на кожному етапі вибору системи технологічних рішень, які за
своїми технічними та технологічними характеристиками і параметрами
являють собою можливі альтернативи. Техніко-економічна обґрунтованість
технологічних

рішень

забезпечується

послідовними

процедурами

обґрунтування і вибору економічно доцільних рішень із технічно і
технологічно можливих альтернатив.
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Багатокритеріальність оціночних процедур забезпечує адекватність
оцінок економічної ефективності альтернативних рішень – економічна
доцільність технологічних рішень визначається системою критерійних
показників, наявність яких дозволяє здійснювати коректну оцінку варіантів
(альтернатив) за будь якими умовами і обмеженнями будівельного процесу,
що прогнозується.
Проектування здійснюють

у припущенні, що: закономірності

природних і штучних процесів і явищ, які лежать в основі перетворення
матеріальних елементів у будівельну продукцію, з достовірністю не будуть
змінюватися на період, що прогнозується; параметри функціонування
технологічних

процесів

будуть

знаходиться

у

межах

величин,

що

прогнозуються, принаймні, протягом всього будівництва об’єкту. Наведені
припущення являють собою логічну основу прогнозування параметрів
технології, яке ґрунтується на екстраполяціях процесів, явищ і параметрів
функціонування технологічних систем – сукупності технічних засобів та
трудових ресурсів.
Загальну схему технологічного проектування можна представити у
вигляді сіткової моделі (орієнтованого графу), яка оптимізується за окремими
рівнями з метою отримання визначеної сукупності економічно доцільних
стратегій

технологічних рішень. Вузлами графу є окремі варіанти

технологічних рішень – стратегій (із множини технічно і технологічно
можливих) за окремими видами робіт на відповідних

рівнях. Сукупність

окремих видів робіт складають відповідні комплекси робіт, які входять до
складу виробничих стадій: наприклад, перша виробнича стадія – множина
технологічних рішень щодо зведення конструкцій підземної частини споруди;
друга виробнича стадія – множина технологічних рішень щодо зведення
конструкцій надземної частини споруди; третя виробнича стадія – множина
технологічних рішень щодо виконання спеціальних монтажних робіт; четверта
виробнича стадія – множина технологічних рішень щодо виконання
опоряджувальних, покрівельних та інших завершальних робіт на об’єкті.
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Взаємозв’язки між різними вузлами графу трактуються у двох аспектах. Поперше, як сама наявність (відсутність) зв’язку між вузлами, по-друге, як
характеристика певних обмежень, що накладаються на взаємозв’язки (дуги)
графу. Кожній дузі відповідає кількісний параметр, якій характеризується
величиною критеріальних показників – техніко-економічних показників.
Таким чином, задача технологічного проектування зводиться до
знаходження для наявних вихідних умов (параметрів об’єкту, умов
будівництва і наявних організаційних обмежень) оптимального варіанту графу
(оптимального шляху – системи технологічних рішень), якій характеризується
екстремальною (максимальною або мінімальною) величиною критерію
оптимальності. Аналіз такої сіткової моделі свідчить про досить значну
розмірність

задачі технологічного

проектування.

В

реальних умовах

будівництва тільки кількість окремих видів робіт може сягати значної
величини. Так, наприклад, при будівництві нескладних цивільних будинків і
споруд кількість окремих видів робіт сягає не менше 30 – 40 найменувань, а
при будівництві промислових об’єктів – може сягати до декілька тисяч, і
майже кожну з них супроводжують інструментальні виміри. Зменшення
розмірності задачі можливо, по-перше, шляхом обмеження рівнів оптимізації
до мінімально можливого або, по-друге, обмеженням кількості варіантів
технологічних рішень за окремими видами робіт. Для обґрунтованого
зменшення кількості рівнів оптимізації пропонується використовувати
принцип інноваційної ефективності, якій полягає в застосуванні нових
сучасних налагоджених технологій, які на практиці мають достатню
розповсюдженість, адаптовані до існуючого технологічного та технічного
рівню будівельного виробництва та мають високу прогнозовану ефективність,
підтверджену практичним досвідом. Для обґрунтованого зменшення кількості
варіантів технологічних рішень пропонується використовувати принцип
нормативної

ефективності,

якій

полягає

у

використанні

на

етапах

технологічного проектування типових технологічних рішень, які мають
науково-технічну та нормативну обґрунтованість. Методика технологічного
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проектування при зведенні монолітних конструкцій та споруд, в загальному
плані можна представити у вигляді схеми послідовно-ітераційних (послідовноциклічних) етапів оптимізації. Вихідними даними є рішення робочого проекту,
щодо об’ємно-планувальних, конструктивних, організаційно-технологічних та
інших параметрів і характеристик об’єкту, а також ресурсно-технологічні
характеристики і параметри будівельної організації та місцевого ринку
будівельних послуг.
Технологічне

проектування

вимірювальних

робіт

при

зведенні

монолітно-каркасних будівель для ефективного забезпечення управління
проектами доцільно виконувати із застосуванням інтелектуальних систем та
моделей. Програмне забезпечення формується на основі операційної системи
Windows, з набором програм Microsoft Office до складу якого входить
програма управління проектами Microsoft Project, за допомогою якої
календарне планування будівництва реалізується найбільш професійно та
доступно (рис. 2.1).
Комп'ютерні програми управління проектами дозволяють: розробляти
окремі календарні плани; об'єднувати їх в мульті- і мегапроекти; регулювати
розподіл ресурсів в календарних планах; проводити функціональновартісний аналіз; здійснювати облік фактично виконаних робіт; порівнювати
характеристики

поточного

календарного

плану

з

характеристиками

нормативних і фактичних планів з метою їх аналізу та прийняття
оптимальних рішень; представляти календарні плани в різних формах звітів.
У програмі формується список всіх використовуваних при будівництві
об’єкта ресурсів і для кожного з них визначається графік їх граничного
завантаження, тобто визначається встановлений користувачем ліміт, який не
повинен бути перевищений в календарному плані.
Якщо це станеться, то виникне ресурсний конфлікт, який усувається
автоматично, або користувачем вручну, виходячи зі змісту конкретного
завдання. Користувачем визначається погодинна оплата ресурсу за одиницю
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трудовитрат роботи, що виконується і одноразова оплата за кожну ресурсну
одиницю.

б

а

Рис. 2.1. Приклад
формування баз даних (а) та
ресурсів (б) при
моделюванні організації та
технології робіт (в) в
програмі управління
проектами типу Microsoft
Project

в
Для

використовуваних

ресурсів

розраховують

або

вводять

трудомісткість робіт. Добуток трудовитрат даного ресурсу на тариф
погодинної оплати визначає загальну погодинну оплату. Сума почасових і
одноразових витрат визначає вартість використовуваного ресурсу.
При формуванні календарного плану роботи діляться на прості і
складні [148]. Прості роботи не включають в себе ніяких інших робіт і
визначають тривалості, трудомісткості і вартості відповідних складових
робіт. Таким чином, роботи можуть бути структуровані за ієрархічним
принципом. У загальному випадку тривалості простих робіт визначаються
відношенням їх трудомісткості до числа призначаються ресурсів. В окремому
випадку, трудомісткість розраховується як добуток кількості ресурсів на
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фіксовану тривалість. Між роботами встановлюються різного роду зв'язки та
взаємовпливи, що включають перерви, простої та затримки. Вартості робіт
визначаються вартостями ресурсів і фіксованими цінами робіт та витрат.
На етапі розробки проектів організації будівництва та проектів
виконання робіт до їх складу входять календарні плани будівельних робіт.
Календарний план координує діяльність всіх організацій, які задіяні на
об’єкті будівництва та визначає послідовність і взаємозалежність, тривалість
та інтенсивність робіт, необхідність трудових і технічних, матеріальних і
фінансових ресурсів.
Вихідні дані для складання календарного плану об'єкта будівництва
[50, 118, 119]: робочі креслення i локальний кошторис; нормативний термін
введення об'єкта в експлуатацію; відомості про терміни i порядок постачання
конструкцій, матеріалів, устаткування, про типи i кількість машин i
механізмів, про робочі кадри за основними професіями; технологічні карти
на всі роботи, що прив'язані до об'єкта i місцевих умов будівництва; дані
інженерних вишукувань; наявні засобів механізації та вимірювань; діючі
нормативні документи та стандарти, інструкції i вказівки щодо виконання i
приймання будівельно-монтажних робіт, у тому числі вказівки щодо техніки
безпеки.
Послідовність розробки календарного плану об'єкта [50, 118, 119]:
аналіз проектної документації на об'єкт будівництва; визначають види
(номенклатуру) робіт; на основі проекту визначають обсяги робіт; для
кожного виду робіт визначають способи їх виконання та підбирають
необхідні машини і механізми; виконують розрахунок трудомісткість робіт в
людино-днях і машино-змінах; встановлюють кількість змін; встановлюють
технологічну послідовність виконання робіт з визначенням їх тривалості;
розраховують склад ланок і бригад; складають графік виконання робіт.
Для відображення календарного плану найбільш поширені графічні
моделі календарних планів: лінійні графіки, циклограми, мережеві графіки.
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Основними часовими параметрами будівельного процесу є термін
виконання технологічного процесу, кількість змін, тривалість виконання
окремих операцій. Прийняті рішення оформлюють у вигляді календарного
графіка виконання процесу (графіка виконання робіт). Такий графік
складається з двох частин: розрахункової і графічної в формі діаграми Ганта.
У розрахункової частини наводять опис виконуваних будівельних
процесів, одиниці виміру і обсяги, необхідні для виконання робіт,
розраховані на обсяги трудовитрати робітників і машин, прийняті і
розраховані кількість змін, склад ланки або бригади, отриману в результаті
розрахунків тривалість робіт (в годинах, змінах, днях) для кожного процесу і
в сукупності для всього обсягу робіт. У графічної частини в лінійній формі
відображають прийняті рішення щодо виконання окремих процесів в
масштабі часу, а також взаємозв’язок і поєднання їх виконання. Початок і
кінець кожного процесу на графіку в цілому являється тривалістю виконання
цього процесу. Тимчасова різниця між початком виконання першого процесу
(операції) і закінченням останнього процесу визначає загальну тривалість
комплексу будівельних робіт, включених в графік робіт або терміни
виконання робіт на даній ділянці (захватці, секції, поверсі, будівлі) [60].
При застосуванні сучасних технологій виконання будівельних робіт
неминуче застосування й сучасних засобів вимірювальної техніки. В процесі
будівництва вимірювальні роботи лежать на критичному шляху, тому їх
необхідно інтегрувати в будівельний процес і розглядати як один з чинників
впливу на тривалість будівництва. Вибір оптимального методу та засобу
виконання вимірювальних робіт впливатиме не тільки на точність та якість
будівельних робіт, а й на терміни їх завершення.
Для вибору оптимального методу вимірювальних робіт можна
застосувати метод фон Неймана-Морґенштерна [104], який базується на
стохастичному характері значень оцінок, де для прийняття рішення
враховується

вплив

сукупності

факторів,

що

носять

імовірнісний,

невизначений характер. Якщо виконується певна система аксіом (відношення
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переваг), то для кожної з основних альтернатив задано числа, що
характеризують числову оцінку отриманих альтернатив. Це означає, що існує
певна функція корисності і найкращою є альтернатива, для якої значення
функції корисності найбільше.
Використання корисності дозволяє порівнювати речі, що фізично є
непорівнянними. Її можливо використовувати для ранжирування пріоритетів
при виборі оптимального варіанту вимірювальних робіт. Функція корисності
є одним з важливих елементів будь-якої сучасної економічної теорії [7]. В
економічному аналізі корисність часто застосовують для того, щоб описати
пріоритети у ранжуванні наборів споживчих товарів та послуг, що в нашому
випадку дає змогу порівняти засоби вимірювання за різними факторами
впливу на будівельний об’єкт.
Корисність для засобів вимірювання можна розглядати для визначення
ранжування факторів впливу, які приведені до однієї шкали. Для
вимірювання корисності можна використовувати універсальну одиницю
«ютил» (з англ. utility – корисність) або приводити показник до довільних
одиниць. В нашому випадку шкала оцінювання вибрана від 0 до 1, з поділом
на 0,1 одиницю.
Для аналізу необхідно описати залежність рівня корисності від
ефективності застосування обраного способу чи засобу. Така залежність
являє собою функцію корисності.
Функція корисності – співвідношення між обсягами ефективності
застосування і корисності рівнем, що досягається при цьому користувачем:
U = J (X1; Х2; ...X), де U – рівень корисності (з англ. Utility),
X1; Х2; ...X - кількості споживаних благ.
Корисність висвічує принциповий момент у поведінці користувача, що
вибирає той чи інший фактор: вона служить критерієм відбору, показує,
наскільки необхідний той чи інший об’єкт вибору даного економічному
суб’єкту у даних умовах, визначає, до чого прагне користувач в даній
ситуації. Фактично це – цільова функція дій користувача в процесі вибору
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кількісне значення якої він прагне максимізувати. Звичайно, ми далеко не
завжди можемо прямо виміряти, скільки одиниць корисності отримав той чи
інший користувач від даного набору факторів. По суті, функція корисності –
це

певна

форма

вираження

упорядкування

уподобань

користувача.

Відповідно до концепції фон Неймана-Морґенштерна корисність – це деяке
число, приписуване особою, що приймає рішення кожному можливому
варіанту

рішення.

Функція

корисності

Неймана-Морґенштерна

для

прийняття рішення характеризує корисність яку він приписує кожному
можливому варіанту рішення, що приймається.
Стохастична невизначеність тут описується розподілом ймовірностей
на множині наслідків Y, що відповідають альтернативам із X. Переваги
такого прийняття рішення повинні бути виражені у вигляді функцій
корисності, визначеній на множині наслідків Y. Очікувана корисність
альтернативи Х може бути оціненою деякою функцією корисності
(функціоналом), де – розподіл ймовірностей на множині наслідків Y, що
відповідають альтернативі Х. Оскільки кожній альтернативі однозначно
відповідає свій розподіл ймовірностей, то в такій постановці задачі
прийняття рішення можна говорити про вибір найкращого розподілу
ймовірностей.
Функцію корисності в такий спосіб будують на базі експертної оцінки
інформації в такий спосіб [7]: з усієї множини X, запропонованих експерту
значень певного економічного показника виділяють два значення - X* і X*,
таким чином, що X ≥ X* (означає, що X не гірше, ніж X*, однак експерт не
робить між ними особливої різниці) і X≤Х* (означає, що X* не гірше, ніж X,
але експерт не робить між ними особливої різниці) для всіх х є X. У такий
спосіб одержують два крайніх значення шкали X* і X*; Експертові
пропонують порівняти між собою два показники: Хі і невизначений варіант –
одержати X* з імовірністю Р або X* з імовірністю (1-Р). Змінюючи величину
Р, домагаються того, що значення Хі і невизначений варіант L (X*, X*, Р)
стануть, на думку експерта еквівалентними; Фіксують значення Хі і Рі – для
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цієї ситуації. Процес повторюють, змінюючи Хі в інтервалі від X* до X*.
Мінімальному і максимальному значенням X* і X* ставлять відповідно
довільні числові значення корисності Umin = U(Х*) і Umax = U(Х*), при цьому
дотримуючись

щоб

Umax

>Umin.

Корисність

варіанта

визначається

ймовірністю U(х) = Р(х), при якій людині байдуже, що вибирати –
гарантований варіант або невизначений. Наприклад, як функції корисності
можна брати:
∗

( )=
( )=

−
∗−
∗
∗

, ˃0 , або
∗

,

˃0 ,

(2.2)

∗

Перша є спадаючою, друга – зростаючою.
Дж. фон Нейман та фон Моргенштерн доводять теорему про існування
функції, що регулює раціональний вибір, – функції корисності. Функція
корисності

Неймана-Моргенштейна

(U(W)) показує корисність, що

приписує особа, що приймає рішення, кожному можливому результату. При
чому в кожної особи, приймаючої рішення, своя функція корисності, що
показує його перевагу до тих чи інших наслідків у залежності відносин до
певного фактору.
Очікувана корисність рішення дорівнює сумі добутків ймовірностей
наслідків на значення корисності цих результатів:
=∑

∗

,

(2.3)

Побудова функції корисності для будь-якого економічного показника
здійснюється у такі етапи: виявлення найкращих та найгірших з можливих
допустимих показників і присвоєння їм значення корисності відповідно 1 і 0
(якщо корисність вимірюється за такою шкалою з інтервалом в 0,1);
оцінювання групою експертів корисності проміжних значень показників;
розрахунок середніх оцінок корисності проміжних значень, вказаних
експертами; побудова лінійної функції з визначенням середнього значення
для кожного варіанта рішення (лінійна діаграма).
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На основі отриманих рівнянь у кодових одиницях визначається
очікувана корисність кожного з методу та засобу виконання вимірювальних
робіт та обирається оптимальний з найбільшою кодовою одиницею.

2.2. Розробка методики моделювання інформаційної експертної
системи для вибору засобів інструметальних вимірювань

Сучасне будівництво у великих об’ємах використовує монтаж складних
комплексів, великогабаритних машин і установок, або великої кількості малих
форм (опалубка). Супровід цих робіт є одним з найбільш поширених процесів
в практиці вимірювальних робіт і постійно вимагає оперативного вирішення
цілого ряду завдань, пов'язаних з контролем геометричних параметрів
інженерних

об'єктів.

Більшість

сучасних

інженерних

об'єктів

характеризуються складністю пристроїв і умов функціонування, високими
вимогами до забезпечення точності визначення положення деталей, вузлів і
механізмів; в той же час існує велика різноманітність методів і засобів
вимірювання. Отже існує проблема, викликана необхідністю систематизації
існуючого рівня наукового і практичного знання і ухвалення рішення на новій
методологічній і технологічній інформаційній основі.
Одним з рішень цієї проблеми є інформаційна експертна система [152,
156, 159], що призначена для активного і науково-обґрунтованого вибору
методів і засобів вимірювань геометричних параметрів конструкцій об'єктів з
урахуванням точності, оперативності використання, найменшим витратам і
продуктивності.

На

підставі

розробленої

методики

моделювання

інформаційної експертної системи для вибору засобів вимірювань в п.4.2
здобувачкою виконано спробу реалізації та апробацію експертної системи, що
приймає рішення в автоматичному режимі. Роботу виконано на прикладі
вибору варіанту інструментальних вимірів монтажу опалубки стін та колон на
об’єкті будівництва в урочищі Гончари-Кожум’яки (м. Київ).
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Рішення про вибір тих чи інших засобів вимірювання для виконання
конкретних робіт приймає виконавець. Це рішення є дуже суб'єктивним та
залежить від досвіду виконавця у будівництві, та навіть від його настрою. При
виборі потрібно враховувати не тільки потрібну точність, але й інші фактори,
як то - вартість засобів, продуктивність праці, яка прямо впливає на термін
виконання робіт. Також повинні бути враховані і інші критерії, які звичайно
ігноруються (екологічні, ергономічні, природні та інші). Рішенням цієї задачі
може сприяти інформаційно-експертна система, яка дозволяє зробити такий
вибір і не дуже досвідченому виконавцю, адже вона функціонує на основі
експертних знань багатьох фахівців.
В основі інформаційно-експертних систем знаходяться спеціалізовані
знання так званих експертів, на підставі яких система формує висновки. Ці
висновки є відповіддю експертної системи на запити користувача, який хоче
використати ці знання. Чим більше знань в базі, тим більше оптимальним буде
вибір системи. В галузі знань експертна система виробляє логічні висновки за
тим же принципом, що і людина-експерт. Але знання експертів досить
суб'єктивні і практично немає можливості виразити їх чіткими значеннями.
Тому в експертній системі використовують правила нечіткої логіки і знання
експертів вводять в якісній формі (наприклад — задовільно, добре, відмінно).
Вони і складають бібліотеку експертних знань — базу знань. Експертна
система проводить фазифікацію - визначення ступеню приналежності, який
відповідає чітким значенням вхідних параметрів. Блок нечіткого логічного
висновку одержує інформацію у вигляді нечіткої множини. Блок дефазифікації
здійснює процес перетворення нечітких виводів експертної системи в чіткі
значення. Алгоритм прийняття рішення базується на понятті ступеню
істинності. Ступінь істинності в даному випадку це величина, що характеризує
відповідність всіх факторів методу вимірювання для кожного засобу кожної
роботи.
Основною проблемою, що перешкоджає широкому застосуванню
експертних систем для діагностики і в системах управління, є проблема
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наповнення таких систем достатнім обсягом формалізованих знань в умовах
неповноти і нечіткості даних про об'єкт. Бібліотека експертних систем
використовується для зберігання створених експертних систем на різних
етапах їх розробки. Реалізовані механізми роботи з базою даних дозволяють
мати можливість накопичення знань і їх збереження на тривалий час з метою
подальшого неодноразового використання.
Блок документування здійснює видачу інформації про побудовану
експертну систему і результати її роботи в зручному для користувача вигляді.
Блок фазифікації визначає значення функцій приналежності нечітких
множин,

відповідних

чітким

значенням

вхідних

параметрів.

Блок

дефазифікації здійснює процес перетворення нечітких виходів експертної
системи в чіткі значення. Блок нечіткого логічного виводу отримує висновок
у вигляді нечіткої множини, відповідної поточним значеннях входів, з
використанням нечіткої бази знань і нечітких операцій. Алгоритм ухвалення
рішення, використовуваний в даному програмному забезпеченні, ґрунтується
на понятті нечіткого ступеня істинності. Даний підхід дуже добре
застосовний в галузях, де переважають якісні залежності. Блок налаштування
бази знань призначений для вирішення завдань оптимізації нечіткої бази
знань з використанням генетичного алгоритму з метою підвищення якості
ідентифікації нелінійних об'єктів.
В основу розробки інформаційної експертної системи для вибору
засобів

вимірювання

покладено

її

структурно-функціональну

схему

представлену на рис. 2.2. Структурно-функціональна схема інформаційної
експертної системи вибору засобів вимірювання включає в себе базу знань,
інтерфейс користувача та експертну систему. База знань включає в себе:
- інформацію про всі засоби виконання вимірів для всіх видів вимірювальних
робіт (точність, вартість та інші);
- інформацію про всі фактори впливу на вибір засобів вимірювань (точність,
вартість, трудомісткість, кількість допоміжного персоналу, ергономічність,
час проведення робіт та інші:

71

- експертні критерії оцінки факторів впливу на вибір засобу вимірювання.
Вони і складають бібліотеку експертних знань — базу знань. А уже
експертна

система

проводить

фазифікацію

-

визначення

ступеню

приналежності, який відповідає чітким значенням вхідних параметрів. Блок
нечіткого логічного висновку одержує інформацію у вигляді нечіткої
множини. Блок дефазифікації здійснює процес перетворення нечітких
виводів експертної системи в чіткі значення. Результатом фазифікації всіх
оцінок факторів для всіх засобів вимірювань для кожної вимірювальної
роботи будуть нечіткі множини
Ам = {μA(x1)/x1; μA(x2)/x2;...μA(xn)/xn;},

(2.4)

де Ам — нечітка множина, що характеризує фактор м;
μA(xn) — ступінь приналежності цього фактору для засобу виміру xn.
Експертні система з цих даних сформує для кожної вимірювальної
роботи свою множину, що характеризує конкретну роботу. Експертна
система для кожної вимірювальної роботи проводить дефазифікацію і
визначає значення істинності для кожного засобу вимірювання. Алгоритм
прийняття рішення базується на понятті ступеню істинності. Ступінь
істинності в даному випадку це величина, що характеризує відповідність всіх
факторів методу вимірювання для кожного засобу вимірювань.
За участі здобувачки розроблена програма опрацювання експертних
даних для прийняття рішень в умовах невизначеності. Результат роботи
визначається за допомогою функцій, заданих таблицями істинності, або
лінійчатими функціями істинності, причому структура таблиць визначається
автоматично, експертові залишається лише задати набори значень (Додаток
А). Цей підхід є наочним, інтуїтивно зрозумілим і ефективним інструментом
структуризації експертних знань
Інтерфейс користувача дозволяє вибрати вимірювальні роботи, що
необхідні для будівництва, вхідні дані про них (потрібна точність, вартість
робіт, наявність засобів вимірювань) та деякі інші параметри. Інтерфейс
керує процесом роботи експертної системи і виводить результати для
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індикації або друку. В разі необхідності інтерфейс дає можливість ввести
новий засіб виконання робіт та його параметри з тим, щоб у подальшому він
використовувався поряд з другими в експертній системі.
Експертна система на основі введених даних та експертних оцінок
факторів впливу приймає рішення про вибір засобу вимірювання для кожної
геодезичної роботи окремо, а потім приймає рішення про вибір одного або
декількох засобів для виконання всієї роботи. База “знань” побудована на
основі аналізу робіт вітчизняних та зарубіжних вчених [1, 12, 86, 110, 150,
151, 164, 173] та інших.

Рис. 2.2. Структурна схема інформаційно-експертної системи

Із аналізу робіт з інженерної геодезії можна визначити основні роботи,
які виконуються в процесі будівництва:

трасування лінійних споруд;

розмічувальні роботи; роботи при вертикальному плануванні будівельних
майданчиків; вивірення елементів конструкцій у плані; вивірення елементів
конструкцій по висоті; вивірення елементів конструкцій за вертикаллю;
передача осей на монтажний горизонт; контроль осідання споруд;
вимірювання горизонтальних зміщень; контроль нахилів споруд. Вибір
засобів вимірювань для цих робіт значною мірою залежить від потрібної
точності робіт, співвідношення вартості робіт та вартості необхідних засобів
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вимірювання (при їх відсутності), об'єму вимірювальних робіт. Все це
повинно враховуватись в експертній системі. Вибір доступних засобів
вимірювання проводився на основі аналізу літератури в галузі геодезичного
приладобудування [77, 89, 127, 171, 176] та інших доступних засобах
інформації. Структура засобів для виконання робіт з вертикального
проектування наведено в додатку А. Засоби, що використовуються, відібрані
шляхом аналізу найбільш використовуваних, як в Україні, так і в світі. Для
використання в усіх видах робіт відібрано 24 прилади. Не дуже складні і з
малою вартістю прилади (рулетки, лінійки, тощо), або допоміжні, в
експертній системі не враховуються і можуть бути використані при потребі.
Структура роботи експертної системи наведена на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Структура роботи експертної системи
В цій експертній системі вибрані такі фактори впливу: точність робіт;
затрати часу на виконання роботи, продуктивність праці; вартість засобів;
кількість геодезистів та допоміжного персоналу, вартість робіт; зручність
використання, ергономічність; придатність роботи в різних кліматичних
умовах (день - ніч, літо - зима); вага та габарити. Рішення про той чи інший
вибір приймається експертною системою на основі оцінок експертів.
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Методики, які побудовані на положеннях нечіткої логіки [11, 97, 109,
116, 117, 169], дають можливість використовувати приблизні, але в той же
час достатньо ефективні, методи описання погано визначених систем, для
аналізу яких нема можливості застосувати стандартні кількісні математичні
методи. При цьому всі теоретичні обґрунтування даного підходу є достатньо
точними і не є самі по собі джерелом невизначеності.
Для опитування експертів необхідно визначити параметри за якими
експерти повинні оцінювати фактори впливу, з тим щоб їх оцінки були
порівнювальними.
Точність робіт - це найбільш важливий фактор впливу. Ступінь
приналежності його має бути вибраний з трьох значень - задовільно, добре,
відмінно. Задовільно - це оцінка в разі забезпечення точності без будь якого
запасу. Оцінка незадовільно не використовується, бо при цьому просто не
можна використовувати відповідний засіб. Ступінь

важливості цього

фактору може бути тільки один - високий. Ступінь приналежності фактору
продуктивності праці вибирається з таких значень — низька, середня,
висока та дуже висока. Ступінь важливості фактору вартості оцінюється
одним із значень — низький, середній, високий.
Ступінь приналежності вартість засобів визначається відносно
вартості вимірювальних робіт і може оцінюватись як мала, середня, висока та
дуже висока. Якщо засіб вимірювання є у виконавця робіт і купувати його не
потрібно, оцінка може бути одна - мала. Ступінь важливості фактору вартості
оцінюється одним із значень - низький, середній, високий.
Ступінь приналежності фактору кількості допоміжного персоналу
може оцінюватись як мала, середня, висока. Ступінь важливості фактору
оцінюється одним із значень - низький, середній, високий. Ступінь
приналежності фактору ергономічності може оцінюватись як мала, середня,
висока. Ступінь важливості фактору оцінюється одним із значень - низький,
середній, високий.
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Ступінь приналежності фактору придатності роботи в різних
кліматичних умовах залежить від умов в яких будуть виконуватись роботи і
може оцінюватись як мала, середня, висока. Ступінь важливості фактору
оцінюється одним із значень - низький, середній, високий.

Ступінь

приналежності фактору ваги та габаритів може оцінюватись як мала,
середня, висока. Ступінь важливості фактору вартості оцінюється одним із
значень - низький, середній, високий.
За результатами обчислень вибирають певний засіб вимірювання, який
має найвище значення істинності [102]. При виконання декількох робіт,
оптимальні засоби для яких різні, може бути вибраний один з засобів, що
застосовується для найбільш складних робіт, як найбільш оптимальний, чи
декілька, якщо засіб що використовується для однієї роботи не може бути
застосований для іншої або якщо засіб для другої роботи має дуже низьке
значення істинності.
Отже,

при

правильному

виборі

засобів

вимірювання

може

скорочуватись час виконання вимірів. Оскільки вимірювальні роботи
проводяться в одному циклі з виконанням монтажних робіт і в більшості
випадків до закінчення виконання вимірювальних робіт не можна проводити
монтаж, із-за впливу вібрацій на точність, то виникає задача оптимізації
технології виконання монтажу з урахуванням вимірювальних робіт. Така
оптимізація технології може бути розглянута в наступних роботах.
2.3. Алгоритмічна структура будівельної інформаційної моделі вибору
варіанту інструментальних вимірювань у складі комплексного процесу
монолітно-каркасного будівництва

Особливості комплексного процесу зведення монолітно-каркасних
будівель полягають у тому, що він

потребує постійної наявності

вимірювальних робіт для всіх простих технологічних процесів, що входять
до його складу. На цей час вимірювальні роботи окремо не враховуються
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при календарному та почасовому плануванні цих процесів, а входять до них
як складові простих процесів. Обсяги вимірювальних робіт для забезпечення
зведення

монолітно-каркасних

будівель

залежать

від

технологічних,

технічних, організаційних факторів та матеріально-технічного забезпечення
будівельної
ефективності

організації.

Для

вимірювальних

дослідження

технології

робіт

виборі

при

та

визначення

варіанту

системи

інструментальних вимірювань у складі комплексного процесу зведення
монолітно-каркасного,

цивільного

об'єкту

будівництва,

розроблена

структурна схема будівельної інформаційної моделі етапу будівництва у
складі його життєвого циклу (рис. 2.4).
Першим кроком застосування інформаційної моделі є вибір періоду
життєвого циклу, оптимізація якого є метою наукового дослідження. Тобто
слід оцінити взаємовплив етапів життєвого циклу з об'єктом та предметом
дослідження.

Відомо,

що

вимірювання

виконують

протягом

всього

життєвого циклу будівлі. Під час вишукувань вимірювальні та будівельні
роботи не мають взаємовпливу. В період експлуатації та ліквідації об’єкта
роботи з визначення геометричних параметрів будівель та моніторингу їх
деформаційного стану в часі також виконують незалежно від основних робіт.
Оскільки об'єктом нашого дослідження є організаційно-технологічні
процеси

вимірювань

при

зведенні

монолітно-каркасних

будівель

з

урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних і будівельних
робіт на етапах проектування та будівництва

то предметом такого

дослідження є параметри організаційних, технологічних та технічних рішень
при виконанні вимірювальних робіт саме на етапі проектування та
будівництва.
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Рис. 2.4. Структурна схема моделювання комплексного процесу вимірювань
на етапі будівництва монолітно-каркасних будівель у складі їх життєвого
циклу
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Метою оптимізації технології вимірювань та підвищення якості
будівництва є скорочення етапу будівництва та збільшення етапу експлуатації у
складі життєвого циклу, за рахунок ефективного (якісного та продуктивного)
виконання вимірювальних робіт у складі робіт будівельного етапу.
В період будівництва вимірювальні роботи виконують у взаємовпливі з
будівельними роботами. Найбільші трудовитрати мають інструментальні
вимірювання геометричних параметрів конструкцій наземної частини.
Вимірювальні роботи на кожному монтажному горизонті є циклічними, тому
дослідивши вимірювальні роботи на одній захватці (монтажному горизонті)
можливо запропонувати ефективний метод інструментального забезпечення
на всю наземну частину. Для застосування ефективних методів вимірювань
удосконалені рішення вимірювальних робіт мають впроваджуватись ще на
етапі проектування об’єкта у складі проектів організації та виконання
вимірювальних робіт.
В якості параметрів для дослідження, визначимо конструктивну схему
будівлі (безкаркасна, каркасна, неповний каркас), технологію зведення і
матеріал конструкцій (дрібно-штучні (кам’яні) матеріали, збірні або
монолітні конструкції). В нашому випадку це каркасна схема.
Для

оцінки

економічної

ефективності

порівнюваних

варіантів

технології вимірювань розрізняють їх основні та додаткові організаційнотехнологічні показники.

Розрахункова

та

фактична

трудомісткість

і

собівартість відносяться до основних показників, які встановлюють за
даними тривалості вимірювань та витрат праці. Показники, які

носять

уточнюючий характер відносяться до додаткових. Порівняти варіанти за
критерієм їх ефективності неможливо без наукового обґрунтування значень
організаційних, технологічних, технічних, природних, техногенних факторів
впливу на трудомісткість вимірювальних робіт.
Для вибору та порівняння основних організаційно-технологічних
показників простих будівельних та вимірювальних процесів пропонується
встановити їх обсяги на одному ярусі (монтажному горизонті), що залежать
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від технології геодезичних операцій. Для монолітно-каркасних будівель 60%
від загальної тривалості процесів займає встановлення опалубки конструкцій.
У відповідності до висновків розділу 3, вибираємо для дослідження: монтаж
опалубки стін та колон, монтаж опалубки плит перекриття, монтаж опалубки
ліфтових шахт. Для вказаних будівельних процесів визначають обсяги
вимірювань (виносу в натуру) у їх складі, а саме: положення конструкції в
плані; по вертикалі (відхилення від вертикальності); визначення кутів;
визначення відстаней (віддалей).
На етапі будівництва наземної частини монолітно-каркасних будівель
вимірювання

можуть

проводитись

як

паралельно

та

послідовно

з

будівельними роботами, так і потоковим методом. Можлива ситуація, коли
будівельні роботи виконують тільки після закінчення вимірювань, а в деяких
випадках необхідне припинення будівельних робіт для їх виконання. Для
визначення тривалості будівництва необхідно визначити взаємовплив
вимірювань і простих будівельних процесів.
Обсяг та тривалість вимірювальних робіт впливає на організаційнотехнологічні показники цих робіт та будівельних процесів до складу яких
вони входять, тому значення техніко-економічних показників вимірювальних
робіт впливають на відповідні показники будівельних робіт. Для вибору, з
подальшим порівнянням, додаткових організаційно-технічних

показників

вимірювальних робіт мають бути враховані: проектні вимоги до вимірювань;
обмеження за наявністю приладів; вибір математичної моделі комплексного
будівельного процесу; вибір математичної моделі вимірювального процесу;
вимоги до конструктивної достатності кількості вибору точок контролю;
врахування технологічних змін; врахування організаційних змін; поточне
врахування непередбачених факторів впливу. За результатами вимірювань
уточнюють обсяги необхідної та достатньої інформації для прийняття рішень
та розробки заходів, щодо забезпечення проектної точності монтажу
конструкцій.
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Серед вимірювальних робіт, геодезичні роботи є найбільш показовими
для аргументації та досліджень змін трудомісткості комплексного будівельного
процесу, оскільки лежать на критичному шляху. Визначення витрат часу та
трудовитрат на геодезичні роботи, з врахуванням чинників впливу
виконують за умови виконання головної вимоги до технологічних процесів
на будівельному майданчику, а саме: геодезичні роботи є невід’ємною
частиною технологічного процесу, їх слід виконувати за єдиним для даного
будівельного майданчика графіком, пов’язуючи з термінами виконання
загально-будівельних, монтажних і спеціальних робіт. Оскільки вимірювання
виконують у денний проміжок доби, а виконавці мають бути забезпечені
обсягами робіт на три зміни будівництва, для управління процесом необхідно
враховувати часові

режими їх виконання. Для визначення витрат часу

можливе обґрунтування витрат часу на виконання операцій шляхом
розподілення процесу на мікроелементи або елементарні трудові рухи та їх
хронометражу (п. 2.4). Обґрунтування трудовитрат виконують для кожного
виду робіт в залежності від характеристик, що вимірюються, яким приладом
та ін. Визначення трудовитрат виконують шляхом хронометражу з
врахуванням витрат труда фахівців, що виконують вимірювання, технічне
обслуговування

систем,

їх

поточний

ремонт,

монтаж,

демонтаж,

переустановлення, а також витрати труда інших працівників, що брали
участь безпосередньо у технологічному процесі вимірювань.
Визначення ефективності технологій та засобів вимірювань виконують з
застосуванням:

принципів

обґрунтування

ефективності

технологій;

визначення продуктивності робіт; визначення організаційно-технологічних
показників; обліку витрат на експлуатацію вимірювальних систем (приладів та
устаткування). Обґрунтування ефективності технології виконують шляхом
порівняння з найбільш ефективним варіантом серед застосованих технологій
та різних засобів вимірювань. Визначення продуктивності робіт виконують з
врахуванням витрат часу на елементарні прості вимірювальні операції з
розподілом норм часу на підготовчо-заключні роботи; оперативну роботу;
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технологічні

перерви;

перерви

на

відпочинок.

Приклад

визначення

організаційно-технологічних показників наведено в 3 розділі для трьох різних
варіантів застосованих засобів вимірювань та для технологічних операцій з
встановлення опалубки колон та стін, плити перекриття та ліфтових шахт.
При обліку витрат на експлуатацію вимірювальних систем засобів
вимірювань слід приймати до уваги: вартість приладу; вартість роботи
обслуговуючого персоналу; вартість виконання

одного вимірювання;

тривалість одного вимірювання, тощо. Доцільно розглянути питання вибору
засобів і методів вимірювальних робіт з урахуванням забезпечення
мінімальних термінів, вартості і якості виконання будівельних робіт.
Встановлено, що незалежно від тривалості вимірювальних робіт, можливо
запроектувати

організаційно-технологічний

процес

таким

чином,

що

скорочення часу виконання всього будівельного процесу буде відчутним.
Інформаційні технології є важливою складовою системного підходу до
питань будівництва монолітно-каркасних будівель. Інформацію отримують з
різних джерел і досліджують на різних рівнях аналізу. Для вимірювальних
робіт будівельних технологічних процесів можуть використовуватися
наступні інформаційні технології: експертні системи,

нечіткі системи,

нечіткі нейронні мережі, або гібридні мережі, інформаційно-довідкові
системи,

інтелектуальні

системи

підтримки

прийняття

рішень,

конекціоністські та еволюційні системи тощо. Порівняння та вибір систем
вимірювань будівельних технологічних процесів доцільно виконувати з
використанням моделей і методів формування технологічних систем точності
геометричних

параметрів

конструкцій.

Математичні

моделі

системи

підтримки прийняття рішень з вимірювань у будівництві принципово
зменшують трудовитрати на етапі встановлення обсягів вимірювань при
визначенні основних техніко-економічних показників будівництва в цілому.
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2.4.

Дослідження

тривалості

вимірювальних

робіт

у

складі

технологічного процесу зведення монолітно-каркасних будівель

Трудовитрати та тривалість геодезичних робіт залежать від тривалості
будівельно-монтажних робіт. І навпаки, тривалість будівництва залежить від
тривалості вимірювальних робіт. Чим швидше виконують вимірювальні
роботи у складі будівельного процесу, тим швидше зводиться будівля.
Документів з визначення трудовитрат на вимірювальні роботи у складі
будівельно-монтажних не існує. На практиці, в окремих випадках складають
проект виконання геодезичних робіт де й визначають трудовитрати на них.
Існуючі чинні норми визначення трудовитрат та вартості геодезичних робіт
не відображають в повній мірі всі різновиди та особливості їх виконання на
будівельному майданчику [83, 84. 133]. Оскільки, по-перше, норми не
враховують вказаного взаємовпливу, по-друге вони застарілі тому що не
враховують використання нових засобів, технологій та методик вимірювань
[134, 138]. Визначення трудовитрат на вимірювання в чинних нормативних
документах базуються на: аналізі існуючих норм визначення трудовитрат та
вартості; вивченні та аналізі діючих технічних інструкцій на виконання
польових

вимірів,

методик,

паспортів

приладів

тощо,

виконанні

хронометражних спостережень за вимірами на будівельному майданчику;
спостереженні та аналізі організації виробничого процесу вимірювальних
робіт у складі будівельно-монтажних робіт. При складанні кошторисів на
будівельні роботи можуть застосовуватись різні методи, які залежать від
умов контракту чи загальної економічної ситуації (табл. Б.1).
Прогресивним методом нормування праці є мікроелементний метод
нормування [25, 46, 106] - визначення норм витрат праці, засноване на
використанні нормативів часу елементарних трудових рухів, так звані,
мікроелементи. Мікроелементний метод нормування засновано на тому, що
найскладніші і різноманітніші трудові дії є комбінаціями простих, або
первинних, елементів. Мікроелемент складається з одного або декількох
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рухів, які виконуються безперервно, і представляє такий елемент трудового
процесу, який далі розчленовувати недоцільно. Витрати часу на виконання
мікроелементів з урахуванням факторів впливу мають бути представлені в
базах даних щодо мікроелементних нормативів.
На нашу думку мікроелементний метод нормування є перспективним
напрямком забезпечення єдності норм праці, підвищення їх якості та
зниження трудомісткості робіт з актуалізації норм на основі використання
комп'ютерної техніки та програмних засобів. Комбінаторний аналіз доводить,
що кількість комбінацій подій завжди більше кількості подій, що утворюють
такі комбінації. Тому, кількість елементів трудового процесу, що мають бути
нормовані, завжди менше кількості трудових процесів, що можуть бути
утворені з таких елементів. Цей метод потребує розвитку, оскільки
врахування різноманіття впливу організаційно-технологічних факторів на
тривалість вимірювальних робіт є досить клопіткою задачею, яку можливо
вирішити шляхом будівельно-інформаційного моделювання
Розроблена

методика

дослідження

трудовитрат

при

виконанні

геодезичних робіт у складі технологічного процесу зведення монолітнокаркасних будівель, яка може бути застосована для створення інформаційноматематичної моделі технологічного процесу вимірювань з врахуванням
впливу

організаційно-технологічних

факторів.

Розглянемо

можливість

застосування способу мікроелементного нормування трудових процесів для
розрахунку техніко-економічних показників виконання вимірювальних робіт
на прикладі геодезичного забезпечення встановлення опалубки колон.
Аналіз технологічних операцій з використанням засобів вимірювання
вказує на те, що ці операції складаються з типових прийомів –
мікроелементів трудових процесів. Приклад складу робіт з використанням
різних засобів вимірювання (приладів) наведений на рис. 2.5. Поділ витрат
часу на мікроелементи трудових процесів скорочує кількість спостережень з
хронометражу. Вказані трудовитрати на мікроелементи трудових процесів
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отримані на підставі досвіду експлуатації засобів вимірювання (приладів)
при виконанні будівельно-монтажних робіт.
Тривалість та трудомісткість геодезичних операцій залежить від
факторів які розділяють за принципом їх впливу на: роботи за весь період
зведення об'єкта; роботи одного циклу (ярусу); групи прийомів; окремі
прийоми (рис. 2.7). Тривалість та трудомісткість робіт за весь період
зведення об'єкта залежить від кількості циклів, кількості змін, перерв в роботі
бригади через неможливість експлуатації приладів (метеорологічні причини,
організаційні перерви та ін.). Ці фактори в однаковому ступені впливають на
тривалість робіт з використанням всіх засобів вимірювань, систем приладів і
тому не впливають на вибір оптимального їх складу (рис. 2.6). В розробленій
методиці розрахунку ці фактори не враховуються. Розрахунок виконаний на
основі аналізу факторів що впливають на тривалість робіт циклу, груп
прийомів та окремих прийомів.
Сума витрат часу при використанні j-го виду засобу вимірювання
протягом одного циклу можна визначити, проаналізувавши технологію
застосування приладу, тривалість виконання мікроелементів трудових
процесів, виконавши хронометраж прийомів, які не були прохронометровані
раніше, а також використовуючи коефіцієнти переходу, що відображають
вплив зовнішніх факторів на тривалість робіт:
Тц =
ц

де

,

= Чзв

ц

,

(2.5)

– коефіцієнти, що характеризують вплив факторів на

тривалість, відповідно, прийомів та груп прийомів; Ч зв – склад (чисельність)
ланки, що експлуатує q- ий прилад;

- нормативне значення тривалості

мікроелементів трудових процесів.
Наближене значення тривалості мікроелементів трудових процесів
розрах

може бути розраховано у відповідності до залежності:
2.6
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розрах

де

,

сер ,

=

+4

сер

+

6
тривалість

виконання

прийому

при

несприятливих, нормативних та сприятливих умовах.

Рис. 2.5. Склад робіт з експлуатації засобів вимірювання на монтажному
горизонті

Рис. 2.6. Структурна схема складу коефіцієнтів впливу для розрахунку
тривалості робіт
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Рис. 2.7. Структурна схема впливу факторів на тривалість робіт з вимірів

При розробці залежностей для розрахунку використана система
коефіцієнтів, що характеризує вплив різних факторів на тривалість робіт
(рис.3). Тривалість визначають, враховуючи технологію вимірювання за
допомогою основних факторів (функціональні та змінні коефіцієнти),
фіксуючи залежності зміни коефіцієнтів, що характеризують додаткові
фактори (фіксуючі коефіцієнти), а також використовуючи допоміжні
(анулюючі та постійні) коефіцієнти. Розкриємо фізичний зміст коефіцієнтів,
що використовують в розрахункових залежностях.
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Змінні коефіцієнти характеризують значення основного фактору, в
якості якого прийнятий об'єм робіт циклу (ярусу), тобто кількість
контрольованих або проектних точок. Цей фактор впливає на тривалість
циклу робіт. В розрахункових залежностях використані такі змінні
коефіцієнти:
А - кількість точок встановлення приладу для реєстрації величини
геометричного параметру при використанні різних видів приладів;
А - кількість точок, що проектуються на монтажний горизонт;
А

– кількість щитів опалубки або будівельних конструкцій, що

встановлюють в проектне положення;
А

- кількість точок встановлення приладів при розгортанні та

експлуатації підсистеми вимірювання;
А - кількість проектних позначок;
А - кількість осей, що необхідно винести на монтажний горизонт;
А - кількість вихідних позначок при розмічувальних роботах;
А - кількість проектних точок при плановому розмічуванні;
А - кількість вихідних точок розмічувальної мережі.
Функціональні коефіцієнти

, що характеризують функціональну

залежність кількості виконання груп прийомів від об'єму робіт циклу. Їх
наближене значення отримане на основі досвіду виконання робіт, опитування
виконавців та розрахункових даних:
= 0,05 А – кількість коригувань положення приладу за цикл робіт
при коригуванні положення опалубки (будівельної конструкції);
= 0,04 А - кількість коригувань коливання опалубки (будівельної
конструкції) за цикл робіт, що входять в межу роботи компенсатора;
= 0,5 А - кількість коригувань по рівню положення приладу при
кутовому розмічуванні на цикл робіт;
= 0,2 А - кількість коригувань центрування приладу для кутових
розмічень за цикл робіт;
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= 0,28 А

- кількість проектних точок встановлення елементів

опалубки, що знаходяться за межами поля зору приладу;
= 0,03 А

– кількість коригування приладу нівелювання на

штативі при коригуванні положення опалубки.
Деякі вимірювальні операції виконують методом послідовного
наближення до моменту досягнення необхідної точності встановлення в
проектне

положення.

коефіцієнтом

Цей

фактор

характеризується

фіксуючими

що відображає кількість повторів груп прийомів:

С – значення кількості наближень при центруванні по оптичному
виску або візуванню приладу з точністю до 1мм;
С

- значення кількості наближень для досягнення точності

центрування (координування) приладу для досягнення прямого візування;
С - те саме для приладу з компенсатором;
С - значення кількості наближень для наведення приладу на точку;
С

– значення кількості наближень для регулювання висотного

положення опалубки відносно точки візування;
С

- значення кількості наближень для коригування положення

електронної рейки-виска для суміщення його з проектною площиною;
С

- значення кількості наближень при регулюванні положення

опалубки (будівельної конструкції) відносно проектної висотної позначки.
Фіксуючі коефіцієнти аі характеризують різницю тривалості робіт
різними приладами, що виконують в конкретних умовах, від їх тривалості
робіт в нормальних умовах:
а1

- різниця тривалості включення конкретної марки приладу від

середнього значення;
а2 - різниця тривалості взяття відліку в конкретних і нормальних
умовах видимості;
а3 - різниця тривалості заспокоєння коливань електронної рейкивиска в реальних і лабораторних умовах;
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а4 - різниця тривалості горизонтування приладу в конкретних та
нормальних умовах;
а5 - різниця тривалості суміщення сітки ниток з проектною точкою;
а6 - різниця тривалості центрування і горизонтування приладу при
нестаціонарним на кронштейні і стаціонарним способам його встановлення;
а7 – різниця тривалості горизонтування приладу при його встановлені
на конкретну та довільну точку;
а8 – різниця тривалості горизонтування приладу при його встановлені
на штатив та стаціонарно.
Для того щоб зменшити кількість розрахункових формул приймають
анулюючі та постійні коефіцієнти, які вводять або виключають з розрахунку
тривалості відповідних прийомів:
=

I − облаштування пунктів встановлення кутомірних приладів;
0 − без облаштування пунктів кутомірних приладів;

=

I − нестаціонарне встановлення приладів нівелювання;
0 − стаціонарне встановлення приладів нівелювання;

I − встановлення приладів нівелювання на штативі;
= І − встановлення приладів нівелювання на кронштейні;
0 − теж саме, стаціонарно;
=

I − встановлення приладів нівелювання на штатив;
0 − теж саме, на кронштейн і стаціонарно;

=

I − стаціонарне встановлення приладів нівелювання;
0 − нестаціонарне встановлення приладів нівелювання;

=

0 − встановлення ел. рейки − виска на магнітах;
І − теж саме, на кронштейн або стаціонарно;

=

0 − використання електронного тахеометру;
І − використання оптичного теодоліту без компенсатора;
Постійні

коефіцієнти,

що

позначені

арабськими

цифрами,

характеризують кількість повторень прийомів, обумовлених технологією
робіт і не залежних від зовнішній факторів. Коефіцієнт 1,5 відображає
загальну тривалість підготовчо -ліквідаційних робіт.

90

Наведемо умовні позначення та нормативи тривалості

в годинах

мікроелементів трудового процесу типових прийомів, що використані в
залежностях:
= 0,004 – перевірка технологічних отворів для проходження

в

візирного променю;
вис

= 0,005 – визначення висоти приладу від точки встановлення;

вкл

= 0,001 – увімкнення електронного приладу;

оз

= 0,001 – перевірка обертання зорової труби приладу;

об

= 0,003 – обертання приладу при налаштуванні;

вт

= 0,050 – вибір та закріплення точки для встановлення приладу;

ок

= 0,007 – налаштування зорової труби під око спостерігача;

дс

= 0,050 – доставка приладу до місця встановлення;

з

= 0,016 – закріплення приладу або устаткування при встановлені;

зв

= 0,004 – закріплення виска;

зр

= 0,015 – закріплення ел. рейки-виска на щиті опалубки;

зс

= 0,250 – стаціонарне закріплення ел. рейки-виска;

кр

= 0,006 – коригування положення ел. рейки-виска;

оі

= 0,001 – обмін інформацією без допомоги рації;
= 0,005 – обмін інформацією за допомогою рації;

оіп
от

= 0,500

–

влаштування

отвору

в

горизонтальній

опалубці

монтажного горизонту;
мп

= 0,780 – монтаж пункту примусового центрування;

віз

= 0,002 – візування приладу на точку;

мк

= 0,220 - монтаж кронштейна для закріплення ел. рейки-виска на

опалубці;
мкт

= 0,350 – монтаж кронштейна з підвищеною точністю;

мш

= 0,010- підготовка місця для встановлення штативу;

н

= 0,008 – наведення зорової труби на точку;

нв

= 0,002 – візування сітки ниток на точку;

ве

= 0,004 – взяття відліку з електронного приладу;
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= 0,009 – відлік з оптичного приладу;

во
п

= 0,017 – перехід з приладом між точками;

пер

= 0,006 – перехід без приладу між точками;

пл

= 0,002 – переміщення приладу в плані при центруванні;

від

= 0,005 – вимірювання відстані між двома точками рулеткою;

рв

= 0,004 – регулювання положення ел. рейки-виска на опалубці;

рт

= 0,001 – встановлення рейки (вішки) в контролюючій точці;

вщ

= 0,015 – встановлення одного щита опалубки;

ак

= 0,025 – встановлення одного арматурного каркасу;
= 0,025 – регулювання положення щита опалубки; поєднанням

рщ

окремих оптимізаційних параметричних моделей
ст

= 0,003 – стабілізація положення ел. рейки-виска;

ро

= 0,050 – закріплення ел. рейки-виска на щиті опалубки;

гп

= 0,010 – горизонтування приладу;

кт

= 0,003 – встановлення кута на шкалі теодоліта;

ф

= 0,003 – фіксація рискою винесеної проектної точки;

ш

= 0,015 – встановлення штативу над точкою;

ю

= 0,335 – юстування оптичного теодоліта;

ю

= 0,500 – юстування нівелірного приладу;

ю

= 0,300 – юстування електронного тахеометру;

ю

= 0,416 – юстування ел. рейки-виска;

вдт

= 0,010 – введення вхідних даних в електронний тахеометр;

На основі хронометражних спостережень підраховані тривалість
кожної операції або витрати часу на будь-які інші роботи, визначаючи до якої
категорії відноситься операція. Категорії норм часу розподіляються на:
підготовчо-заключні (Тпз); оперативної роботи (Топ); технологічних перерв
(Тпт); перерв на відпочинок (Твід). Розрахунки норм часу та норм
продуктивності виконуються за формулами:
Нчас= Топ (1+

Тпз Тпт Твід

);

Нпр=

Тзм
Нчас

,

(2.7)
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де Нчас – норми часу; Нпр – норми продуктивності; Тзм – тривалість зміни.
До підготовчо-заключних робіт відносяться роботи, які зазвичай
виконують на початку та в кінці зміни відносять: приймання та здача зміни;
переодягання в спецодяг; інструктаж; огляд та підготовка приладів та
оснащення до роботи; підготовка робочого місця; здача готової продукції. До
оперативної - відноситься робота, спрямована на виконання всіх операцій, що
входять в процес виміру. Технологічні перерви – витрати часу на перерви, що
обумовлені будівельно-монтажним технологічнім процесом.
Мікроелементний метод нормування є перспективним напрямком
забезпечення єдності норм праці, підвищення їх якості та зниження
трудомісткості

робіт

з

актуалізації

норм

на

основі

використання

комп'ютерної техніки та програмних засобів. Комбінаторний аналіз доводить,
що кількість комбінацій подій завжди більше кількості подій, що утворюють
такі комбінації. Тому, кількість елементів трудового процесу, що мають бути
нормовані, менше кількості трудових процесів, що можуть бути утворені з
таких елементів. Мікроелементний метод нормування потребує розвитку,
оскільки

врахування

різноманіття

впливу організаційно-технологічних

факторів на тривалість геодезичних робіт є досить клопіткою задачею, яку
можливо вирішити шляхом будівельно-інформаційного моделювання.

Висновки до розділу 2.
1. Встановлено, що геодезичні роботи є інформаційною основою
виконання будівельно-монтажних робіт, вони лежать на критичному шляху,
їх неможливо відокремити від будівельного процесу, оскільки: монтаж
будівельних конструкцій виконують після розмічувальних робіт; монтаж
конструкцій супроводжується вимірюваннями, вивіркою та коригуванням їх
положення; початок наступного етапу будівництва потребує контрольної
геодезичної перевірки конструкцій, змонтованих на попередньому етапі.
2. Розроблено алгоритмічну структуру будівельної інформаційної
моделі вибору варіанту технології вимірювальних робіт, що дозволило
оптимізувати параметри організаційних, технологічних та технічних рішень
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вимірювальних робіт для скорочення етапу будівництва та підвищити якість
будівництва.
3. Розроблена методика моделювання інформаційної експертної
системи та автоматизована програма опрацювання експертних даних,
дозволять прискорити прийняття оперативних рішень, щодо оптимізації
технології та вибору засобів вимірювання будівельного етапу в умовах
невизначеності.
4. Доведено, що в процесі будівництва вимірювальні роботи
інтегровані в будівельний процес, лежать на критичному шляху є чинником
впливу на тривалість будівництва. Вибір оптимальної технології виконання
вимірювальних робіт впливає не тільки на точність та якість будівельних
робіт, а й на терміни їх завершення, тому сучасні технології виконання
будівельних робіт потребують сучасних засобів вимірювальної техніки.
5. Для вибору технології вимірювальних робіт мають бути враховані:
проектні вимоги до вимірювань; обмеження за наявністю приладів; вибір
математичних моделей комплексного будівельного та вимірювальних
процесів; вимоги до конструктивної достатності при виборі кількості
контрольованих точок; врахування технологічних та організаційних змін;
поточне врахування непередбачених факторів впливу. Обґрунтування витрат
часу на виконання вимірювальних робіт доцільно виконувати шляхом
розподілення процесу на мікроелементи або елементарні трудові рухи та їх
хронометражу.
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Розділ 3. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ
НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕННЯ
МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ
3.1 Особливості впливу вимірювальних робіт на процеси зведення
монолітних каркасів будівель
В нормативній та науковій документації [20, 44, 50, 118, 120, 131, 139]
прийнята послідовність будівельних робіт, яка призводить до реалізації
будівельного процесу: вибір території забудови; підготовка майданчика
(роботи підготовчого періоду); зведення підземної частини; зведення наземної
частини; зведення огороджувальних конструкцій; монтаж інженерного
обладнання; внутрішні оздоблювальні роботи; монтаж технологічного
обладнання;

зовнішні

оздоблювальні

роботи;

благоустрій.

Прийнята

послідовність робіт при зведенні окремої будівлі або комплексу розташованих
поряд будівель, впливає на загальний термін будівництва. Існують три основні
методи організації будівництва – послідовний, паралельний та потоковий.
Для дослідження впливу вимірювальних робіт на технологію та
організацію зведення монолітно-каркасних будівель розглянемо склад
комплексного будівельного процесу та зміст простих технологічних процесів,
що входять до його складу. В роботі розглянуто будівельний комплексний
процес зведення наземної частини монолітно-каркасного багатоповерхового
будинку, що складається з технологічно пов'язаних простих процесів:
встановлення опалубки та риштувань; монтажу арматури; монтажу закладних
деталей; укладання і ущільнення бетонної суміші; догляду за бетоном;
демонтаж опалубки. До складу простих процесів входять вимірювальні
операції. Терміни та визначення, що застосовано в дослідженні наведено в
табл. Б.2, склад процесу зведення монолітно-каркасних будівель - на рис.3.1.
Метою досліджень даного розділу є встановлення змісту вимірювальних
операцій у складі простих будівельно-монтажних процесів який, за
результатами досліджень, наведено в табл. 3.2.
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Рис. 3.1. Типовий календарний графік процесу зведення монолітно-каркасних будівель, що не передбачає впливу вимірювальних робіт
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Простий процес має в своєму складі вимірювальні операції, з
відповідною тривалістю, трудомісткістю, собівартістю, тобто основними
техніко-економічними показниками, що впливають на відповідні показники
комплексного

технологічного

процесу

за

рахунок

послідовності

та

взаємовпливу простих процесів і вимірювальних операцій, оскільки для
монтажу будівельного елементу чи конструкції необхідно інструментально
визначити місце його встановлення, забезпечити точність монтажу та
перевірити його положення у відповідності до проекту.
На кожному ярусі будинку технологічні операції повторюються, тому
розглянемо процес зведення одного ярусу [139]. За ярус приймаємо поверх з
перекриттями. Склад будівельних робіт на одному ярусі має таку
послідовність: монтаж опалубки стін, колон і установка арматурних каркасів;
бетонування стін, колон; набір міцності бетону стін, колон; демонтаж
опалубки стін, колон; установка опалубки перекриття, укладання арматурних
сіток і каркасів; бетонування перекриття; набір міцності бетону перекриття;
демонтаж опалубки перекриття. Взаємозв’язок

процесів у часі з

використанням потокової організації забезпечують розробкою почасового
календарного графіку робіт по зведенню типового поверху. Якщо ярус
поділити на захватки, то можна досягнути безперервного виконання
будівельних робіт. Число захваток на об'єкті, дорівнює або кратне числу
потоків. Перехід ланки робітників з однієї захватки на другу серед зміни
небажаний. Розмір захваток, зазвичай, відповідає довжині секції будівлі чи
має містити ціле число конструктивних елементів - стін, колон, інших
конструкцій, або визначається по межах ділянок, намічених для влаштування
робочих і температурних швів. Технологічна операція є основною одиницею
розрахунку для визначення продуктивності, планування застосування
обладнання, інструментів, приладів та нормування праці. Розрізняють
технологічні операції підготовчі, основні, проміжні, заключні, допоміжні.
Для проектування організації бетонних робіт потоковим способом
необхідно: визначити трудомісткість простих процесів; розділити об'єкт на
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яруси і захватки; встановити ритм потоку і загальний термін робіт; визначити
і підібрати обладнання для подачі на робоче місце опалубки, арматури і
бетонної суміші; визначити чисельність робітників для окремих процесів,
ритму потоку і провести комплектацію ланок; скласти графік комплексного
процесу. Можливі варіанти з об'єднанням потоків (встановлення опалубки і
монтаж арматури), або роз'єднання (самостійні потоки бетонування стін і
перекриття). У комплексному процесі зведення монолітного каркасу
провідним

процесом

є

бетонування,

що

складається

з

операцій

транспортування, подачі на робоче місце, приймання і ущільнення бетонної
суміші. Бетонування впливає на терміни виконання опалубних і арматурних
робіт. Для забезпечення ритмічного потоку при різної трудомісткості
простих процесів приймають однакову тривалість робіт при різній
чисельності ланок.
Дослідження комплексного процесу показують, що виконання простих
процесів в межах трьох робочих ділянок дозволяє: організувати комплекс
робіт на ярусі за 12 днів при ритмі 3 дні на одну захватку, забезпечити
паралельне виконання окремих процесів на сусідніх захватках, не змінюючи
складу комплексної бригади (10 осіб) протягом передбаченого терміну
набору міцності бетону (доба для стін і дві доби для перекриття). Після
бетонування перекриття до повернення робітників на цю ділянку для
монтажу опалубки стін наступного ярусу, проходить 7,5 діб, що достатньо
для набору бетоном 70% необхідної міцності. Наявність двох комплектів
опалубки дозволяє забезпечити таку послідовність процесів: на першій
захватці встановлюють опалубку стін і арматуру; протягом набору міцності
бетону на першій захватці бригада переходить на четверту захватку,
демонтує опалубку перекриття, на третій захватці встановлює опалубку стін і
укладає арматуру; в процесі набору міцності бетону стін на третій захватці
бригада повертається на першу, де демонтує опалубку стін, встановлює
арматуру та опалубку перекриття, бетонує це перекриття (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Графік виконання будівельно-монтажних робіт на один ярус, що не передбачає впливу вимірювальних робіт
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З точки зору оптимізації взаємозв’язку основних та вимірювальних
робіт

можливе суміщення видів робіт фахівцем іншої кваліфікації.

Наприклад,

під

час

виконання

арматурних робіт,

арматурник стає

виконавцем вимірювань, виконуючі виміри кроку арматури, а ланковий
(бригадир) монтажників під час монтажу опалубки може виконувати
вимірювання геометричних параметрів встановленої опалубки та стає
виконавцем геодезичних вимірювань. Таким чином вимірювальні та
монтажні роботи виконуються у нерозривному взаємозв’язку.
У відповідності з [50] до початку виконання робіт з монтажу
опалубки стін, колон, ліфтових шахт виконують попередні роботи: зведення
основи фундаментної плити підземної частини будівлі або міжповерхового
перекриття наземної частини будівлі; складання акту про їх приймання;
визначення горизонту монтажного ярусу; винесення розмічувальних осей і
орієнтирних рисок; обладнання майданчику для складування елементів
системної опалубки, виробів та матеріалів, для її монтажу і демонтажу;
завезення рамної опалубки, перевірка якості та комплектності складових
частин опалубки згідно робочої документації, що надається постачальником
(специфікація, схеми розстановки); доставка на майданчик і підготовка до
роботи механізмів, інвентарю, приладів та матеріалів; ознайомлення з
технологією робіт і безпечними методами праці у тому числі, вимірювань;
виконання протипожежних заходів.
Монтаж

опалубки

виконують

відповідно

до

затвердженої

підрядником технологічній карти [20, 142], під постійним геодезичним
контролем, згідно з монтажними кресленнями, що є невід’ємною частиною
проекту виконання робіт. Опалубні роботи передбачають: розмічування
місць для монтажу опалубки; транспортування складових елементів
опалубки в зону монтажу; з’єднання елементів; кріплення підкосів і розпірок
до щитових елементів опалубки (рис.3.3); обробка лицьової та торцевої
сторін опалубки і закладних деталей антиадгезійним засобом; монтаж
опалубки із внутрішньої сторони стіни; встановлення дистанційних трубок,
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передбачених проектом; монтаж опалубки із зовнішньої сторони стіни і
скріплення протилежних щитів опалубки; монтаж торцевих щитів опалубки;
кріплення платформи та риштувань для бетонування.
Розмічування місць для монтажу опалубки виконують згідно
проекту шляхом нанесення міток на бетонну основу під щити опалубки стін,
колон. Для цього за допомогою засобів вимірювань виконують виноску осей,
а за допомогою рулетки і фарби наносять риски країв опалубочних щитів,
положення осей колони за двома координатами. Від габаритних розмірів
стіни відміряють товщину щитового елемента та прокреслюють лінію на
основі. Ця лінія є орієнтиром для встановлення щитових елементів.
Фіксацію

положення

опалубки

виконують

з

використанням

кондуктора у вигляді пластикових шайб-фіксаторів, полос ламінованої
фанери, металевих стрижнів, який закріплюють до основи. Конструкція
фіксатора запобігає пошкодженню ламінованої поверхні щитів опалубки.
Монтаж щитів опалубки стін, колон виконують згідно схеми їх
розстановки, що являє собою схематичне зображення опалубленої поверхні, з
нанесеними контурами елементів опалубки та допоміжного обладнання. Під
час установки контролюють їх розташування щодо осей та монтажних
маркерів. Для стін, що мають відгалуження, або кутові з’єднання монтаж
починають від кута. Підготовлені щити опалубки краном подають до місця
установки. Подають щитовий елемент, на якому закріплені підкоси та
розпірки, кронштейни підмосток та встановлюють його на визначене місце.
За необхідності, положення щитових елементів коригують вирівнюючими
підкосами, після чого закріплюють п’ятку підкосів, для чого в бетонній
основі за орієнтирними рисками влаштовані спеціальні отвори.
Після встановлення зовнішньої опалубки монтують арматурний каркас,
закладні деталі та отвороутворювачі. При влаштуванні арматурного каркасу,
монтаж опалубки виконують після його встановлення та вивіряння. Після
монтажу внутрішньої опалубки встановлюють дистанційні трубки для
металевих тяжів, що призначені для стягування щитів опалубки, сприйняття
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навантаження від бетонної суміші, запобігання забрудненню тяжу бетонною
сумішшю під час бетонування стіни та контролю товщини стіни. Трубку
нарізають на відрізки що дорівнюють товщині стіни. Кожний тяж фіксують
шарнірною гайкою-шайбою із зовнішньої сторони опалубки. Протилежну
сторону опалубки монтують після встановлення дистанційних трубок і тяжів.
Кранові петлі та стропи від’єднують від щитових елементів опалубки тільки
після їх надійної фіксації в проектному положенні.
Монтаж торцевої опалубки (рис.3.4) виконують після встановлення в
проектне положення одної сторони опалубки стіни та її закріплення. Для
монтажу торцевої опалубки використовують: сталеві щитові елементи;
алюмінієвий

елемент

з

фанерою;

фанерні

або

дерев’яні

вставки

індивідуального виготовлення. При товщині стін від 24 см до 40 см монтаж
опалубки виконують із застосуванням сталевих або алюмінієвих елементів
відповідної

ширини

та

вставок,

добірних

брусків,

які

кріплять

випрямляючими замками до кінцевих протилежних щитових елементів. До
встановлення торцевої опалубки з’єднують фанеру і дерев’яні бруски у
торцевий щит. Після обробки антиадгезійним засобом поверхні фанери, щит
встановлюють
елементами.

в

проектне

Виконують

положення

кріплення

і

закріплюють

платформи

та

кріпильними

риштувань

для

бетонування, після чого виконують роботи з виносу і закріплення висотних
міток верхньої грані стіни, що буде бетонуватись.
Роботи з монтажу опалубки колон (рис.3.5) необхідно виконувати
згідно з монтажними кресленнями, що є невід’ємною частиною проекту
виконання робіт. Монтаж опалубки необхідно виконувати під постійним
геодезичним контролем. Опалубні роботи передбачають виконання таких
етапів: розмічання місць для монтажу колон; транспортування складових
елементів опалубки в зону монтажу; з’єднання елементів; кріплення підкосів
і розпірок до щитових елементів опалубки; обробка лицьової сторони
опалубки і фаскоутворювача антиадгезійним засобом; монтаж опалубки
колон; кріплення платформи для бетонування колон.
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Першу Г- подібну конструкцію краном подають до місця установки і
встановлюють в проектне положення при закріпленні її стропами. Після чого
закріплюють п’ятку підкосів. П’ятку підкосів кріплять до бетонної основи за
допомогою

анкерних

болтів,

для

чого

в

бетонній

основі

за

встановлювальними рисками облаштовують отвори для їх кріплення. Під час
установки Г- подібної конструкції необхідно контролювати розташування
опалубки щодо осей колони. Після встановлення першої Г- подібної
конструкції монтують арматурний каркас колони, подають другу Г- подібну
конструкцію, встановлюють її в проектне положення, суміщають отвори
суміжних щитових елементів і з’єднують за допомогою болтів з гайками,
попередньо встановивши фаскоутворювачі. Стропи від’єднують від Гподібних конструкцій після надійного закріплення їх в проектне положення.
За

допомогою

крана

подають

навісну

змонтовану

платформу

для

бетонування і кріплять до верхньої частини суміжних щитів опалубки. Після
встановлення робочої платформи виконують роботи з виносу і закріплення
висотних міток верхньої грані колони, що буде бетонуватись.
Монтаж опалубки плити перекриття (рис.3.6) виконують згідно з
монтажних креслень. До початку монтажу: підготовлено основу для її
установки; виконані конструкції колон і стін, складені акти приймання на
підставі виконавчого знімання; завезено і складовано елементи опалубки
перекриття, торця плити і огорож; перевірено наявність та маркування
опалубки; підготовлені механізми, інвентар, устаткування, інструмент;
влаштовано освітлення робочих місць і будівельного майданчика; виконано
заходи з охорони праці. Монтаж опалубки перекриття: транспортування
елементів опалубки в зону монтажу; опорні стійки опалубки закріплюють у
проектному положенні, за допомогою триноги; на знімні головки стійок
встановлюють

поздовжні несучі та поперечні балки; розкладають щити

опалубки. Перевіряють проектне положення та горизонтальність опалубки,
виконують коригування її положення. Після укладання арматурних каркасів і
сіток прокладки трубок для внутрішніх проводок здійснюють бетонування.
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Рис. 3.3. Щитовий елемент опалубки
1, 2 - отвори для тяжів; 3 - ребра елемента;
4 - отвори для риштувань, підкосів, тощо;
5 - фаска для монтажу; 6 - отвори для стропування;
7 - рама; 8 - опалубна фанера

Рис. 3.4. Застосування торцевого елемента
та кутового з’єднання опалубки:
1 - щитовий елемент; 2 - тяж;
3 - випрямляючий замок; 4 - торцевий
елемент; 5 - випрямляючий замок;
6 - кутовий елемент;

Рис. 3.5. Схема з’єднання щитових елементів
Рис. 3.6. Схема встановлення опалубки
опалубки колони:
1 - щитовий елемент; 2 - болт з шарнірною плити перекриття
гайкою; 3- фаскоутворювач

Рис. 3.7. Схема подавання робочої платформи до
Рис. 3.8. Зовнішній вигляд опалубки
місця установки:
ліфтової шахти в проектному і складеному
1 – випуски арматури; 2 – робітники;
положенні
3 – отвори під балки; 4 – робоча платформа
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Монтаж опалубки стін сходових клітин необхідно виконувати
згідно з монтажними кресленнями під постійним геодезичним контролем.
Щитову опалубку монтують аналогічно монтажу стін та колон (рис. 3.3-3.5).
Вимірювальні

роботи

для

встановлення

опалубки

сходових

клітин

виконують аналогічно до робіт з встановлення опалубки стін.
Монтаж опалубки ліфтових шахт (рис. 3.8) необхідно виконувати
згідно з монтажними кресленнями під постійним геодезичним контролем. До
початку виконання опалубних робіт необхідно підготовити місце для
виконання робіт з монтажу. Опалубні роботи передбачають: розмічання
місць для монтажу ліфтових шахт; транспортування складових елементів
опалубки в зону монтажу; встановлення робочої платформи; з’єднання
елементів при формуванні внутрішньої та зовнішньої опалубки ліфтових
шахт; переміщення зібраної внутрішньої опалубки та укрупнених елементів
зовнішньої опалубки ліфтової шахти в зону монтажу; монтаж опалубки
ліфтових шахт; кріплення платформи для бетонування стін ліфтових шахт.
На бетонну основу наносять мітки під щити опалубки ліфтової шахти. Для
цього за допомогою теодоліта (тахеометра) виконують винесення осей, а за
допомогою рулетки і фарби відповідно до опалубних креслень наносять
риски країв опалубних щитів, положення осей ліфтової шахти по двох
координатах. Транспортування в зону монтажу та розмічання на монтажному
горизонті виконують як для монтажу щитових елементів стін.
Робочу платформу встановлюють до початку виконання опалубних
робіт наступного ярусу. Її попередньо збирають на складі із дерев’яного
настилу та опорних балок, на яких закріплені шарнірні лапи, встановлюють
та переміщують між ярусами за допомогою крана (рис. 3.7). Конструкція
платформи забезпечує її автоматичну фіксацію в шахті. Опалубку ліфтових
шахт формують із щитових, кутових, кріпильних та шахтних елементів.
Шахтний елемент призначений для швидкого розпалублення та переміщення
одним крановим циклом. У складеному стані розмір внутрішньої опалубки
шахти (по периметру) менше на 25 мм з кожної сторони. Мінімально
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можливий розмір внутрішньої опалубки шахти

1300 мм х 1300 мм. ЇЇ

зовнішній вигляд в плані наведено на рис 3.8.
Формування внутрішньої опалубки починають з установки кутових
елементів (рис.3.4), які з’єднують з рядовими щитами випрямляючими
замками, формуючи ти самим внутрішній контур шахти. Шахтний елемент
розміщують між двома щитовими елементами, фіксують за допомогою
пальців та шплінтів, використовуючи в залежності від типорозмірів
внутрішній

чи

зовнішній

отвір.

Після

фіксації

шахтний

елемент

встановлюють у нижнє положення. Для нарощування елементів по висоті
шахтні елементи встановлюють один на один, з’єднують за допомогою
пальця та фіксують шплінтом. Зовнішню опалубку формують із окремих
частин як для монтажу стін. Для переміщення зібраної внутрішньої опалубки
ліфтової шахти використовують чотири шахтних елементи, які розміщують
симетрично або кососиметрично відносно осей шахти.
Зібрану внутрішню опалубку встановлюють в проектне положення. Її
розташування контролюють щодо осей будівлі та монтажних маркерів.
Заготовлені трубки, конуси та стяжки розміщують в отворах внутрішньої
опалубки.

Попередньо

укрупнені

частини

зовнішньої

опалубки

встановлюють у проектне положення, передбачене схемою, скріплюють між
собою випрямляючими замками і прикріплюють до основи за допомогою
інвентарних підкосів. Навпроти шахтного елемента встановлюють
компенсаційну вставку. Зовнішню та внутрішню опалубку з’єднують тяжами
за допомогою шарнірних гайок. В шахтному елементі обов’язково
встановлюють тяжі в усі отвори, що є в елементі. Невикористані отвори
закривають пробками. Вертикальність опалубки перевіряють теодолітом або
рівнем. Для бетонування стін ліфтових шахт до щитових елементів
змонтованої зовнішньої (внутрішньої) опалубки прикріплюють кронштейни
на які встановлюють робочу платформу. Після встановлення робочої
платформи виконують роботи з виносу і закріплення висотних міток верхньої
грані стіни ліфтової шахти, що буде бетонуватись.
Роботи з демонтажу опалубки виконують після набору бетоном
розпалубочної міцності у зворотній послідовності її монтажу. Рішення
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Таблиця 3.2
Зміст вимірювальних операцій у складі простих будівельно-монтажних процесів
№

Склад простих процесів

1

Роботи, що передують
монтажу опалубки

2

Геодезичне забезпечення
монтажних робіт

Зміст операцій, пов’язаних з вимірюваннями
Доставка на майданчик і підготовка до роботи приладів ознайомлення з технологією робіт і безпечними
методами праці у тому числі, вимірювань
Забезпечення вимірювальними засобами. Розмічування місць для монтажу опалубки, арматури та закладних
елементів геодезичне забезпечення та контроль відповідності монтажним кресленням та проекту виконання робіт про
що складають акти їх приймання на підставі виконавчого знімання.

3

Розмічування місць для
монтажу опалубки

Нанесення міток на бетонну основу під щити опалубки стін та колон згідно проекту. Винесення осі геодезичними
приладами, а за допомогою рулетки і фарби винесення риски країв опалубочних щитів, положення осей колони по
двох координатах. Від габаритних розмірів стіни відміряють товщину щитового елемента та прокреслюють лінію на
основі, що слугує орієнтиром для встановлення щитових елементів.

4

Фіксація положення
опалубки

5

Монтаж опалубки стін та
колон

З врахуванням місць розмічування для монтажу, опалубку фіксують кондуктором у вигляді пластикових шайбфіксаторів, полос ламінованої фанери, металевих стрижнів тощо, який закріплюють до основи.
Опалубку монтують згідно схеми поверхні, яка нею формується з нанесеними її основними та допоміжними
елементами. Контролюють розташування елементів щодо осей та монтажних маркерів. Для стін, що мають
відгалуження, або кутові з’єднання розмітку та монтаж починають від кута. Краном подають щитові елементи, з
закріпленими підкосами, розпірками та кронштейнами підмостей і монтують в розмічене місце. Положення щитових
елементів коригують підкосами, які закріплюють п’яткою до спеціальних отворів в перекритті орієнтуючись на
нанесені риски. Після встановлення зовнішньої опалубки, розмічування місць встановлення та вивірка положення
отвороутворювачів, закладних елементів, арматурного каркасу виконують їх монтаж. Після вивіряння арматурного
каркасу, виконують монтаж внутрішньої опалубки.
Встановлюють дистанційні трубки для металевих тяжів, що призначені для стягування щитів опалубки та
сприйняття навантаження від бетонної суміші. Дистанційні трубки застосовують з метою запобігання забрудненню
тяжа бетонною сумішшю під час бетонування стіни та контролю товщини стіни. Трубку нарізають на відрізки що
дорівнюють товщині стіни. Протилежну сторону опалубки закріплюють після встановлення дистанційних трубок і
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тяжів. Кранові петлі та стропи від’єднують тільки після їх надійної фіксації в проектному положенні.
6

Монтаж торцевої
опалубки

Монтаж торцевої опалубки виконують після встановлення в проектне положення одної сторони опалубки та її
закріплення із застосуванням сталевих або алюмінієвих елементів відповідної ширини та вставок, добірних брусків,
які кріплять випрямляючими замками до кінцевих протилежних щитових елементів.
Після закріплення щитів опалубки виконується кріплення платформи та риштувань для бетонування. Після
встановлення робочої платформи виносять і закріплюють висотні мітки верхньої грані майбутньої стіни.

7

Монтаж опалубки колон

Монтаж опалубки виконують після розмічання місць для монтажу колон під постійним геодезичним контролем.
Краном подають Г- подібні конструкції, встановлюють в проектне положення, суміщають отвори суміжних щитових
елементів і з’єднують болтами з гайками, попередньо встановивши фаскоутворювачі. Після встановлення робочої
платформи виносять і закріплюють висотні мітки верхньої грані колони.

8

Монтаж опалубки плити
перекриття

Опалубку монтують згідно схеми поверхні, яка нею формується з нанесеними її основними та допоміжними
елементами. Контроль розташування елементів щодо осей та монтажних маркерів. Перевірка проектного положення
опалубки та її горизонтальності, коригування положення опалубки плит перекриття. Після вивірки та укладання
арматурних каркасів, трубок для внутрішніх проводок виконавчого знімання здійснюють бетонування.

9

Монтаж опалубки стін

Зміст операцій, відповідно до п.5 таблиці

сходових клітин
10

Монтаж опалубки

Зміст операцій, відповідно до п.5 таблиці.

ліфтових шахт.

Зібрану внутрішню опалубку встановлюють в проектне положення. Розташування опалубки контролюють щодо
осей будівлі та монтажних маркерів Частини зовнішньої опалубки встановлюють у проектне положення, передбачене
схемою, скріплюють між собою випрямляючими замками і прикріплюють до основи за допомогою інвентарних
підкосів. Вертикальність опалубки перевіряють теодолітом або рівнем. Після встановлення робочої платформи
виконують роботи з виносу і закріплення висотних міток верхньої грані стіни ліфтової шахти, що буде бетонуватись.

11

Демонтаж опалубки

Рішення щодо демонтажу опалубки приймає виконавець робіт на підставі результатів випробувань на стиск
контрольних зразків та неруйнівного контролю щодо міцності бетону. Місця розташування точок випробувань
наносяться на виконавчу схему.
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щодо демонтажу приймають на підставі висновку будівельної лабораторії за
результатами випробувань на стиск контрольних зразків, які зберігають в
природних умовах та за результатами випробувань міцності бетону
неруйнівними методами. Місця розташування точок випробувань визначають
геодезичними вимірюваннями та наносять на виконавчу схему.
За результатами аналізу технології зведення монолітно-каркасних
будівель в табл. 3.1 наведено зміст вимірювальних операцій у складі простих
будівельних процесів, що дозволить виконати їх подальшу оптимізацію.
Виконаний аналіз складу будівельного процесу та зміст технологічних
операцій зведення монолітно-каркасних будівель, що входять до його складу,
свідчить про те, що технологія та організація процесу на всіх етапах
супроводжується геодезичними вимірювальними роботами. А отже, при
проектуванні технології і організації будівельного технологічного процесу
необхідно враховувати обсяги та витрати часу на вимірювальні роботи.

3.2. Технологія та організація вимірювальних робіт при зведенні
монолітно-каркасних будівель

За результатами дослідження технології зведення монолітно-каркасних
будівель в п. 3.1 визначено одинадцять простих технологічних процесів у
складі комплексного процесу зведення наземної частини монолітнокаркасної будівлі, що мають у своєму складі геодезичні вимірювальні
операції, це: роботи, що передують монтажу опалубки; геодезичне
забезпечення монтажних робіт; розмічування місць для монтажу опалубки;
фіксація положення опалубки; монтаж опалубки стін; монтаж торцевої
опалубки; монтаж опалубки колон; монтаж опалубки плити перекриття;
монтаж опалубки ліфтових шахт; демонтаж опалубки. Наведено зміст
вимірювальних операцій що дозволить виконати їх подальшу оптимізацію з
врахуванням розроблених проектів виконання геодезичних робіт (табл. Д.1).
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Роботи, що передують монтажу опалубки мають загальний характер,
виконуються до початку, або паралельно з роботами на монтажному
горизонті та незалежно від них, прямо не впливають на організаційнотехнологічні показники процесу, тому в даному розділі не розглядаються.
Розмічування місць для монтажу опалубки та фіксація положення опалубки
входять до складу всіх простих процесів, обчислюються у сукупності з їх
геодезичним забезпеченням, тому будуть розглянуті у складі відповідних
процесів. Монтаж опалубки стін; монтаж торцевої опалубки; монтаж
опалубки колон, як правило, забезпечують однаковими вимірювальними
технологіями тому в дослідженні будуть розглянуті у складі одного умовно
спільного простого процесу - монтаж опалубки стін та колон. Монтаж
опалубки плити перекриття; монтаж опалубки ліфтових шахт; демонтаж
опалубки мають певні відмінності у технології вимірювань тому будуть
розглянуті окремо. Таким чином предметом дослідження даного розділу є
технологія та організація геодезичного забезпечення монтажу опалубки стін
та колон, опалубки плити перекриття, опалубки ліфтових шахт.
Геодезичне забезпечення монтажу опалубки стін та колон
виконують від пунктів внутрішньої розмічувальної мережі, після детальних
розмічувальних робіт. Монтаж опалубки здійснюють по установочним
рискам, які виносять від орієнтирних рисок (рис 3.19). Точність монтажу
опалубки відповідає точності детальних розмічувальних робіт. Місця,
призначені для нанесення установочних рисок та орієнтирних рисок,
звільняють від сміття. При відкладанні проектних відстаней за допомогою
рулетки її натяг виконують динамометром та

враховують поправку за

температуру. Орієнтирні риски виносять від установочних точок на
допомогою волосини або шнура безпосередньо перед монтажем опалубки.
Установку опалубки виконують по установочним точкам, а контролюють по
шаблону, 300 мм від орієнтирних рисок. При монтажі опалубки стін, пілонів
та плити перекриття належить забезпечити: суміщення грані опалубки з
орієнтирною рискою 200 мм; вертикальність опалубки; горизонтальність
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перекриття; відповідність проектному положенню меж перекриття. Після
встановлення опалубки необхідно перевірити точність її встановлення та
відсутність відхилення від вертикалі (рис 3.10).

Рис. 3.9. Схема розмічування

Рис.

3.10.

Схема

перевірки

на

установочних та орієнтирних

відсутність відхилення від вертикалі

рисок

при монтажі опалубки стін

Перед початком геодезичного забезпечення влаштування колон
необхідно ознайомитися з технологічними картами на їх влаштування.
Виставляти опалубку колон необхідно по теодоліту (тахеометру) і виносити
осі на тимчасову планку, що обмежує опалубку колони з усіх боків по
горизонталі. При наявності встановлених і закріплених під контролем
вимірювальними методами планок встановлюють опалубку, примусово
монтуючи її точно по горизонталі.
регулюванням

довжини

підкосів

Вертикальність опалубки досягається
і

контролюється

за

допомогою

двометрового рівня. Контролю потребує проектна товщини захисного шару
бетону. До початку монтажу арматурного каркасу закріпляють цементнопіщані фіксатори, що забезпечують проектну товщину захисного шару
бетону. Іноді проектну товщину захисного шару досягають шляхом
забивання тимчасових клинів в простір, між арматурою колони і палубою
опалубки, забезпечуючи таким чином проектну товщину захисного шару.
На етапі влаштування колон важливо своєчасно винести на арматурний
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каркас і закріпити позначку верху колони. Бетонування колон без нанесеної
позначки її верху призводить до зрубуванню бетону (це неприпустимо тому
що порушується зчеплення бетону з арматурою, відлітає захисний шар,
утворюються тріщини в захисному шарі, що залишився). Трапляються:
перевитрата бетону, витрати робочого часу і сил на рубку бетону,
прибирання будівельного сміття - бою бетону. Після демонтажу опалубки
колон, на кожній колоні закріплюють позначку +1,05 м від рівня чистої
підлоги (рівносторонній трикутник зі стороною 30 мм.). На рис. 3.11-3.12
наведено схему робіт встановлення опалубки колони та результати аналізу
тривалості виконання вимірювальних робіт з встановлення опалубки колон
за варіантами вимірів, а в табл. 3.3 - техніко-економічні показники виконання
вимірювальних робіт для монтажу опалубки колон для 33,75 м3 залізобетону
в ділі (один ярус).

Рис. 3.11. Схема вимірювальних робіт встановлення опалубки колон

На етапі влаштування стін геодезист виносить осі стін за допомогою
тахеометру

(теодоліта),

технологічними картами.

забезпечуючи

точність

у

відповідності

з
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Таблиця 3.3
Техніко-економічні показники виконання вимірювальних робіт
для монтажу опалубки колон
№
з/п

Значення на
100 м3

Назва показника

Нормативне
на 100 м3
залізобетону
в ділі

1
2

Трудовитрати, 960,96
люд.-год.
96,10
Тривалість,
год.

Значення показника на 33,75 м3 (один ярус) для
порівняння варіантів вимірювальних робіт

Прийняте на
33,75 м3
залізобетону
в ділі

Теодоліт Електронний
нівелір,
тахеометр
рулетка

Ел.
рейкависок

324,03

11,38

4,17

3,36

32,43

5,78

2,37

2,67

Рис. 3.12. Тривалість виконання вимірювальних робіт з встановлення
опалубки колон різними засобами вимірювання

Вимірюваннями

контролюється

установка

тимчасових

планок,

виставлених і закріплених до перекриття з урахуванням товщини опалубки
(по місцю монтажу зовнішньої нижньої кромки щитової панелі). При
наявності закріплених таким способом планок опалубка стіни примусово
встановлюється точно по горизонталі, вертикальність її досягається
регулюванням підкосів. Контроль вертикальності двометровим рівнем.
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Випуски арматури стін через невеликий діаметр під час бетонування
зміщуються. Тому необхідно вживати заходи щодо їх фіксації в проектному
положенні шляхом установки додаткових цементно-піщаних фіксаторів, не
допускати вигинів і відхилень арматури стін в процесі укладанні бетону,
вирівнювати арматурні випуски після бетонування. Ці роботи виконують за
результатами геодезичного контролю.
Позначку верху бетонування стіни закріплюють в декількох місцях на
арматурних стрижнях. Для запобігання недопустимих відхилень висоти
стіни, вимірюваннями необхідно контролювати закріплену відмітку верху
стіни двічі: перед і після укладання бетону в опалубку.
До початку монтажу другого щита опалубки стіни, що виключає
доступ до контролю положення закладних деталей і отвороутворювачів,
виконавець робіт повинен запросити геодезиста. Тільки після перевірки
положення закладних деталей, отвороутворювачів і надійності їх кріплення
геодезист дозволяє монтаж відповідного щита опалубки стіни. Точність
установки щита досягається правильною установкою жорстких захисних
трубок і розпірок. Детальні розмічувальні роботи допускається виконувати в
режимі електронного тахеометра «без відбивача».
Детальні розмічувальні роботи при встановленні опалубки виконує
лінійний персонал будівництва [57, 90]. Геодезисти несуть відповідальність
за винесені на монтажний горизонт осі та їх зміщення. Вертикальність
опалубки
обов‘язків

перевіряють
між

встановлюється

двометровою

геодезистом
внутрішніми

та

рейкою-рівнем.

Розмежування

інженерно-технічним

посадовими

інструкціями

персоналом
будівельної

організації на основі [143]. На рис. 3.10 та 3.13 наведено схему робіт
встановлення опалубки стін та результати аналізу тривалості виконання
вимірювальних робіт з встановлення опалубки стін за різними варіантами
вимірювальних робіт, а в табл. 3.4 - техніко-економічні показники виконання
вимірювальних робіт для монтажу опалубки стін обсягом
залізобетону в ділі для одного ярусу.

22,0 м3
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Таблиця 3.4
Техніко-економічні показники виконання вимірювальних робіт
для монтажу опалубки стін
№
з/п

Назва показника

Значення на
100 м3

Значення показника на 33,75 м3 (один ярус) для
порівняння варіантів вимірювальних робіт

Нормативне
Прийняте
Теодоліт Електронний Ел.
3
3
на 100 м
на 22,0 м
нівелір, тахеометр
рейказалізобетону залізобетону рулетка
висок
в ділі
в ділі

1
2

Трудовитрати,
960,96
люд.-год.
Тривалість, год. 96,10

211,41

7,41

2,72

2,19

21,14

3,77

1,53

1,71

Рис. 3.13. Тривалість виконання вимірювальних робіт з встановлення
опалубки стін різними засобами вимірювання

Геодезичне

забезпечення

влаштування

перекриття

включає

визначення абсолютної позначки опалубки перекриття, а після закінчення
робіт з установки опалубки - її виконавче знімання. Важливою операцією є
встановлення бортової дошки, що формує торець плити. Геодезист передає
на опалубку перекриття контрольний замір, для чого виском за межами
опалубки плити заміряє фактичну відстань від торців нижчих плит і
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порівнює її значення з положенням бортової дошки опалубки верхнього
перекриття. При виконанні виконавчого знімання опалубки перекриття для
унеможливлення

прогинів горизонтальної поверхні виміри виконують в

серединній частині (між колонами) забезпечуючи будівельний підйом
формуючої поверхні щитів опалубки на 10-20 мм вище проектної позначки.
На рис. 3.14-3.16 наведено схему робіт встановлення та операційного
контролю опалубки перекриття, а

також результати аналізу тривалості

виконання вимірювальних робіт з встановлення опалубки перекриття за
різними варіантами технології вимірів,

в табл. 3.5 - техніко-економічні

показники виконання робіт для монтажу опалубки перекриття для 288,30 м3
залізобетону в ділі для одного ярусу.
Геодезичне забезпечення монтажу опалубки ліфтових шахт можна
виконувати за варіантами: механічні виски, лазерні прилади вертикального
проектування; електронні тахеометри; методи наземної фотограмметрії та
лазерного сканування.
Для виконання вимірювальних робіт чотири висками або лазерними
приладами лінію візування пропускають через отвори на інвентарному
перекритті, з однаковими відстанями А-А1; Б-Б1. При встановлені
перевіряють положення платформ для приладу вертикального планування на
горизонтальність. Розміри А-А1; Б-Б1 мають спадати з результатами вимірів
на нижчому рівні. Виміри повторюють після готовності наступного
перекриття. Виміри проводять при припинення коливань виска. Для
підвищення точності висок поміщають у ємність з рідиною. На рис. 3.17-3.19
наведено схему робіт встановлення опалубки ліфтових шахт.
Результати аналізу тривалості виконання вимірювальних робіт різними
засобами вимірів, наведені в табл. 3.6 - техніко-економічні показники
виконання робіт для 27,0 м3 залізобетону в ділі (один ярус).
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Допускається використовувати режим «без відбивача» тахеометра.

Рис. 3.14. Схема вимірювальних робіт встановлення опалубки перекриття

Рис. 3.15. Схема операційного
контролю геометричних параметрів
опалубки плити перекриття:
1 ‒ допустиме відхилення осей
опалубки
від
проектного
положення для балок, прогонів ± 10
мм; 2 ‒ відхилення внутрішніх
розмірів поперечних перерізів
коробів опалубки від проектних ± 5
мм; 3 ‒ місцеві нерівності опалубки
3 мм.
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Рис. 3.16. Тривалість виконання вимірювальних робіт зі встановлення
опалубки стін різними засобами вимірювання
Таблиця 3.5
Техніко-економічні показники виконання вимірювальних робіт
для монтажу опалубки перекриття
№ Назва показника
з/п

1
2

Трудовитрати,
люд.-год.
Тривалість, год.

Значення на
100 м3

Значення показника на 288,30 м3 (один ярус) для
порівняння варіантів вимірювальних робіт

Нормативне
на 100 м3
залізобетону
в ділі

Прийняте
на 288,30 м3
залізобетону
в ділі

Теодоліт Електронний Ел.
нівелір,
тахеометр
рейкарулетка,
висок

488,72

1369,90

13,62

4,18

3,91

48,87

137,00

7,41

2,43

2,94

118

Рис. 3.17. Схема робіт з визначення геометричних параметрів ліфтових шахт
за допомогою висків та ПВП

Рис. 3.18. Схема визначення геометричних параметрів ліфтової шахти за
допомогою приладу вертикального планування
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Таблиця 3.6
Техніко-економічні показники виконання вимірювальних робіт
для монтажу опалубки ліфтових шахт
№
з/п

Назва показника

Значення на
100 м3
Нормативне
на 100 м3
залізобетону
в ділі

Значення показника на 27,0 м3 (один ярус) для
порівняння варіантів вимірювальних робіт
Прийняте
Теодоліт Електронний
Ел.
на 288,30 м3 нівелір,
тахеометр
рейказалізобетону рулетка
висок
в ділі

1

Трудовитрати,
люд.-год.
Тривалість,
год.

960,96

260,00

9,10

3,34

3,75

96,10

26,0

4,53

1,96

2,40

2

Рис. 3.19. Аналіз тривалості виконання вимірювальних робіт з встановлення
опалубки ліфтових шахт різними засобами вимірів

Для

кожного

простого

технологічного

процесу,

використавши

методику визначення тривалості геодезичних робіт у його складі, що
наведена в п. 2.4, визначені техніко-економічні показники виконання
геодезичних робіт за різними варіантами вимірювань на один ярус будівлі
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(табл. 3.3.‒3.6). Отримані результати наведено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Техніко-економічні показники виконання вимірювальних робіт для монтажу
опалубки за варіантами технології вимірювальних робіт
Монтаж
опалубки

Колон
Стін
Плити
перекриття
Ліфтових шахт

Тривалість за варіантом вимірювальних робіт, год.
теодолітом,
електронним
електронною
нівеліром,
тахеометром
рейкою-виском
рулеткою
5,78
2,67
2,37
3,77
1,71
1,53
7,41
2,94
2,43
4,53

1,96

2,40

Як видно, для виконання вимірювальних найкраще використовувати
електронний тахеометр, або комбінацію електронного тахеометру для
розмічувальних робіт з електронною рейкою-виском для вертикального та
горизонтального планування. Аналіз підтверджує, що вибір засобів виконання
геодезичних робіт впливає на тривалість їх виконання, та як наслідок на час
виконання будівельного технологічного процесу. Оскільки будівельні роботи
можуть викликати вібрацію та коливання, в цей період проведення геодезичних
робіт неможливо, або ж виконують припинення цих динамічних технологічних
процесів для виконання вимірювань. Для забезпечення точності геометричних
параметрів відповідальних конструкцій геодезичні роботи виконують в той час,
коли вплив рівня освітлення, вологості, температури, часу доби та інших
факторів найменший. Тому тривалість будівництва залежить від тривалості
геодезичних робіт. Ці питання мають бути розглянуті у подальшій роботі.
Дослідження показало, що вимірювальні роботи є складовою простих
технологічних процесів у складі комплексного процесу зведення монолітнокаркасної будівлі, від їх якості залежить якість та тривалість виконання
будівельно-монтажних робіт. Вимірювальні роботи на етапі будівництва
можуть проводитись паралельно з будівельними роботами, послідовно та
потоково.
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3.3 Тривалість вимірювальних робіт у складі технологічного процесу
зведення монолітно-каркасних будівель

Вибір технології виконання вимірювальних робіт впливає на тривалість
їх виконання, та як наслідок на час виконання комплексного будівельного
процесу. Наведемо приклади розрахунку тривалості встановлення опалубки
колон, стін, перекриття та ліфтових шахт з визначенням тривалості
мікроелементів трудового процесу за варіантами вимірювальних робіт
тахеометром, теодолітом та електронною рейкою-виском.
Тривалість робіт з встановлення опалубки колон на монтажному
горизонті складається з вимірювальних та будівельних робіт, а саме:
розмічувальних

робіт,

арматурних

робіт,

монтажу

щитів

опалубки,

бетонування, зняття опалубки, здачі готової конструкції під наступний етап.
Тривалість робіт з

детальних розмічувань планового-висотного

положення колон на монтажному горизонті складається з: підготовки до
вимірювань,

приведення

приладів

в

робочий

стан,

центрування

(координування) приладів, винесення головних розмічувальних осей на
монтажному горизонті, передача висотних позначок на монтажний горизонт,
виконання детальних розмічувань на монтажному горизонті. Розглянемо
тривалість вимірювальних робіт за методикою досліджень описаною в п. 2.4.
Тривалість підготовки засобів вимірювань, устаткування до вимірювань
на вихідному горизонті без врахування впливу будівельних робіт:
Тппг = (

вт

+

мш

+

дс

Тппг = (

вт

+

мш

+

дс )А

Тппг = (

вт

+

мш

+

дс

Тппг = (

вт

+

дс )А

+

+

+

дс

+

оз )А

+

дс

+

оз )А

+

+

дс

п (А
дс

п (А

+

+

+ 1) +

+ 1) +
п (А

ю

(3.1)

ю

+ 1) +

ю

ю

де Тппг – тривалість підготовки до вимірювань теодоліта; Тппг - тривалість
підготовки до вимірювань нівеліру; Тппг

- тривалість підготовки до

вимірювань електронного тахеометру; Тппг

- тривалість підготовки до

вимірювань електронної рейки-виска;
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Тривалість приведення в робочий стан нівеліру за різними варіантами
його встановлення:
Тпн = (

вт

+

дс

Тпн = (

вт

+

дс + мп

де Тпн

от )А

+ п (А + 1)

+

от )А

+

(3.2)

+ п (А + 1),

– тривалість приведення в робочий стан нівелірного приладу на

штативі, Тпн – тривалість приведення в робочий стан нівелірного приладу на
пункті примусового центрування;
Тривалість приведення в робочий стан оптичного теодоліту та
електронного тахеометру за різними варіантами їх встановлення:
Тпк = (

вт

+

дс

Тпк = (

вт

+

дс + зв

Тпк = (

вт

+

дс

Тпк = (

вт

+

дс + вкл

де Тпк

+

+

зв

+

+

вкл

мп

от )А

+ п (А + 1)

+

от )А

+

+

мп

+ п (А + 1)

от )А

+ п (А + 1)

+

от )А

(3.3)

+ п (А + 1)

– тривалість приведення в робочий стан оптичного теодоліту на

штативі; Тпк – тривалість приведення в робочий стан оптичного теодоліту на
пункті примусового центрування; Тпк – тривалість приведення в робочий
стан електронного тахеометру на штативі; Тпк – тривалість приведення в
робочий стан електронного тахеометру на пункті примусового центрування.
Тривалість приведення в робочий стан електронної рейки-виска за
різними варіантами її встановлення:
Тпр = (

вт

+

дс

+

вкл

+

Тпр = (

вт

+

дс

+

вкл

+

зр )А
мк

+

+ п (А + 1)
зс )А

(3.4)

+ п (А + 1)

де Тпр – тривалість приведення в робочий стан електронної рейки-виска
закріпленого на щиті опалубки на магнітах; Тпр – тривалість приведення в
робочий стан електронної рейки-виска

закріпленого на щиті опалубки

стаціонарно або на кронштейні.
Тривалість центрування (координування) приладів:
Тц = [( з +

гп

+

Тц = [( з +

гп )

пл )

с а +(

с а +а

в ос

об

]А

+а

в о )с

]А
(3.5)
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Тц = [( з +

гп

Тц = [( з +

гп )

Тц = [( з +

гп

Тц = [( з +

гп )

де Тц

+

вис )

с а +(

с а +(

+

пл

+

н

+

віз

вис )

с а + а

об

+

н

+а

віз

в е )с

с а +(

в ос

+

об

+а

в е )с

А ]А

А ]А

+ а

в о )с

]А

]А

– тривалість центрування оптичного теодоліта на штативі; Тц

тривалість

центрування

оптичного

теодоліта

на

пункті

–

примусового

центрування; Тц – тривалість координування електронного тахеометру в
довільній точці на штативі; Тц

– тривалість координування електронного

тахеометру на пункті примусового центрування; де Тц

– тривалість

центрування нівеліру на штативі; Тц – тривалість центрування нівеліру на
пункті примусового центрування.
Тривалість

розмічування

осей

на

монтажному

горизонті

з

використанням різних засобів вимірювання :
Тго = [Тппг + Тпк + Тц А +
п

+

пер

+

Тго =
пер

ф]

ок

+

ф]

+(

віз

+

н

+а

нв

в о )с

+а

+

А

(3.6)

[Тппг + Тпк + Тц А +

+

кт

ок

+

вдт

+

н

+а

нв

+а

ве

с +

п

+

А

де Тго – тривалість розмічення осей на монтажному горизонті теодолітом;
Тго – тривалість розмічення осей на монтажному горизонту тахеометром.
Тривалість передачі висотних позначок на монтажних горизонт
нівеліром:
Тп =
[Тппг + Тпн + Тц А +
п

+

пер

+

ф]

+(

+

рт

рт

+(

віз

+

+

н +а

н

+а

нв

+а

в о )с

+

(3.7)

А А

Тп = [Тппг + Тпк А +
де Тп

ок

ок

+

віз

в е )с

+

вдт

+

пер

+

ф]

А А

- тривалість передачі висотних позначок на монтажних горизонт

нівеліром; Тп – тривалість передачі висотних позначок на монтажних
горизонт тахеометром.
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Тривалість детальних розмічувань планового положення колон для
встановлення опалубки в проектне положення:
Тдр = Тппг + (
пл )

с а +(

віз

+

(
а

н

в о )с

+а

об

вт

+

+а

нв

+

дс

в о )с

+а

+

зв

]А А +

с А + [( з +

п

+

пер

+

ф)

Тдр = Тппг + (

вт

+

дс

+

вкл

вдт

с а +(
+

н

+а

об

+

нв

н

+

+а

ок

в о)

]А +(

вис )

от )А

віз

+

+а

с А +(

ве

+
гп

кт

п

+ 1) + [( з +

+

пл

+

п (А

А ]А А +

+

пер

гп

+

об

+

+

+

от )А

в е )с

п (А

+

+

вис )

с а +(

+ 1) + [( з +
ок

гп

+

+

ф)

(3.8)

де Тдр – тривалість розмічення планового положення колон на монтажному
горизонті теодолітом; Тдр – тривалість розмічення планового положення
колон на монтажному горизонту тахеометром.
Тривалість вимірювальних робіт встановлення опалубки в вертикальне
(горизонтальне) положення:
Твоп = Тппг +

ок

Твоп = Тппг + (
а

ро

+

кр

+а

ве

+

вт

+

вдт
дс

+
+

н

+а

вкл

+а

ве

зр )А

+ п (А + 1) +

нв

+

с А
(3.9)

с А

де Твоп – встановлення опалубки в вертикальне положення тахеометром;
Твоп

- встановлення опалубки в вертикальне положення електронною

рейкою-виском.
Залежність розрахунку тривалості вимірювальних робіт встановлення
опалубки колон на монтажному горизонті:

де Ток

Ток = 4(Твоп +

ак

+

Ток = 4(Твоп +

ак +

вщ

+

вщ +

Тдр )

(3.10)

Тдр )

– тривалість вимірювальних робіт встановлення опалубки колон за

допомогою теодоліту та електронної рейки-виска; Ток
вимірювальних

робіт

встановлення

опалубки

колон

– тривалість
за

допомогою

тахеометру; n – кількість вертикальних колон на монтажний горизонт.
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В табл. 3.8 наведені значення тривалості вимірювальних робіт при
встановлені опалубки колон на монтажному горизонті. Графічно результати
розрахунків наведено на рис. 3.16.
Таблиця 3.8
Тривалість вимірювальних робіт при встановлені опалубки колон
№ з/п

Варіант
вимірювання

1
2
3
4
5
6

Тахеометр
Тахеометр
Теодоліт
Теодоліт
Рейка-висок
Рейка-висок

Кількість
колон на
монтажному горизонті,
шт.
1
45
1
45
1
45

засобу

Тривалість
виконання
хв.
3,16
142,2
7,07
346,8
3,56
160,2

робіт,

Рис. 3.16. Тривалість виконання вимірювальних робіт встановлення опалубки
колон на монтажному горизонті
Залежність

розрахунку

тривалості

вимірювальних

робіт

при

встановлені опалубки стін на монтажному горизонті:
Тос = 4(Твоп +

ак

+

Тос = 4(Твоп +

ак

+

вщ

+

Тдр )

+

Тдр )

вщ

(3.11)
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де Тос

– тривалість вимірювальних робіт встановлення опалубки стін за

допомогою теодоліту та електронної рейки-виска; Тос

– тривалість

вимірювальних робіт встановлення опалубки стін за допомогою тахеометру; n
– кількість стін на монтажний горизонт.
В табл. 3.9 наведені значення тривалості вимірювальних робіт
встановлення опалубки стін на монтажному горизонті. Графічно результати
розрахунків наведено на рис. 3.17.
Таблиця 3.9
Тривалість вимірювальних робіт при встановлені опалубки стін
№ з/п

Варіант
вимірювання

1
3
4
6
7
9

Тахеометр
Тахеометр
Теодоліт
Теодоліт
Рейка-висок
Рейка-висок

засобу

Кількість
монтажному
шт.
1
9
1
9
1
9

стін на
Тривалість
горизонті,
виконання робіт, хв.
10,2
91,8
25,13
226,2
11,4
102,6

Рис. 3.17. Тривалість виконання вимірювальних робіт встановлення опалубки
стін на монтажному горизонті
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Залежність розрахунку тривалості вимірювальних робіт встановлення
опалубки плити перекриття на монтажному горизонті:
Топ = (Тп + Твоп +

ак

+

Топ = (Тп + Твоп +

ак

+

де Топ

вщ
вщ

+

Тдр )

+

Тдр )

(3.12)

– тривалість вимірювальних робіт встановлення опалубки плити

перекриття за допомогою нівеліру та електронної рейки-виска; Топ

–

тривалість вимірювальних робіт встановлення опалубки перекриття за
допомогою тахеометру; n – кількість захваток на монтажний горизонт.
В табл. 3.10 наведені значення тривалості вимірювальних робіт
встановлення опалубки плити перекриття на монтажному горизонті.
Графічно результати розрахунків наведено на рис. 3.18.
Таблиця 3.10
Тривалість вимірювальних робіт при встановлені опалубки плити перекриття
№ з/п

Варіант
вимірювання

1
3
4
6
7
9

Тахеометр
Тахеометр
Теодоліт
Теодоліт
Рейка-висок
Рейка-висок

засобу

Кількість захваток на
Тривалість
монтажному
виконання робіт, хв.
горизонті, шт.
1
72,9
2
145,8
1
222,3
2
444,6
1
87,3
2
174,6

Залежність розрахунку тривалості вимірювальних робіт встановлення
опалубки ліфтових шахт на монтажному горизонті:
Тол = 4(Твоп +

ак

Тол = 4(Твоп +

ак +

де Тол

+

вщ

+

вщ +

Тдр )
Тдр )

(3.13)

– тривалість встановлення опалубки ліфтових шахт за допомогою

теодоліту та електронної рейки-виска; Тол

– тривалість встановлення

опалубки ліфтових шахт за допомогою тахеометру; n – кількість ліфтових
шахт на монтажний горизонт.
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Рис. 3.18. Тривалість виконання вимірювальних робіт встановлення опалубки
плити перекриття на монтажному горизонті
В табл. 3.11 наведені значення тривалості вимірювальних робіт
встановлення опалубки ліфтових шахт на монтажному горизонті. Графічно
результати розрахунків наведено на рис. 3.19.

Таблиця 3.11
Тривалість вимірювальних робіт при встановлені опалубки ліфтових шахт
№ з/п
1
3
4
6
7
9

Кількість
ліфтових
Варіант
засобу
шахт на монтажному
вимірювання
горизонті, шт.
Тахеометр
1
Тахеометр
4
Теодоліт
1
Теодоліт
4
Рейка-висок
1
Рейка-висок
4

Тривалість
виконання
хв.
29,4
117,6
67,95
271,8
36
144

робіт,
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Рис. 3.19. Тривалість вимірювальних робіт встановлення опалубки ліфтових
шахт на монтажному горизонті

Як видно з графіків, тривалість вимірювальних робіт встановлення
опалубки з використанням тахеометру менше ніж аналогічні роботи з
використанням теодоліта та електронної рейки-виска. Отже, обсяги витрат
часу на вимірювальні роботи можливо скоротити за рахунок вибору
ефективного методу та засобу вимірювань.

3.4. Трудовитрати будівельних процесів з урахуванням впливу
вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель

Виконаємо дослідження трудовитрат простих будівельних процесів з
урахуванням взаємозв'язку та впливу на них вимірювальних робіт.
В діючих нормативних документах та стандартах для складання
кошторисів на будівельні роботи в тому числі на бетонні та залізобетонні
монолітні конструкції згідно [83], витрати трудових та матеріальнотехнічних ресурсів враховують на повний комплекс робіт, необхідних при
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зведенні конструкцій: розвантаження і транспортування матеріалів і виробів
від приоб'єктного складу до місця укладання або установлення; установлення
і розбирання риштувань і помостів; установлення, змащування і розбирання
опалубки; установлення і розбирання стійок, що підтримують опалубку
балок, ригелів, перемичок і перекриття, враховуючи їх оборотність; монтаж і
демонтаж обладнання, приладів, допоміжних конструкцій, електропроводок,
домкратів, установлення і розбирання драбин; установлення арматурних
каркасів, сіток і установлення арматури окремими стрижнями зі зварюванням
або зв'язуванням між собою; укладання бетонної суміші з ущільненням,
догляд за бетоном і часткове затирання відкритих поверхонь після зняття
опалубки; улаштування усадкових, робочих і деформаційних швів.
Склад робіт на арматурні роботи: розвантаження і подавання арматури
до місця встановлення; очищення арматури від іржі (за необхідності);
сортування, випрямляння, гнуття і різання арматурної сталі; встановлення
арматури окремими стрижнями із в’язанням вузлів з’єднань; виготовлення
плоских каркасів; закріплення фіксаторів.
Склад робіт на збирання та розбирання дерево-металевої модульної
опалубки стін, колон та ліфтових шахт: очищення основи; заготівля
ламінованої фанери за розміром, оброблення торців фанери парафіном,
заповнення рамних елементів опалубки фанерою; збирання укрупнених
блоків опалубки з рамних елементів; подавання укрупнених блоків на місце
встановлення; установлення укрупнених форм половини опалубки в
проектне положення, закріплення розкосів; подавання другої половини
опалубки, встановлення в проектне положення, з’єднання з закріпленою
половиною опалубки шпильками; установлення кронштейнів риштувань та
укладання настилу; розбирання елементів опалубки та кріплень; сортування,
очищення елементів опалубки від налиплого бетону; змащування опалубки;
опускання елементів опалубки на землю та складування.
Склад робіт збирання та розбирання дерево-металевої модульної
опалубки плити перекриття: очищення основи; заготівля ламінованої фанери
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за розміром, оброблення торців фанери парафіном; установлення стійок,
розкладання балок, укладення ламінованої фанери; розбирання елементів
опалубки та стійок кріплень; сортування, очищення елементів опалубки від
налиплого бетону; змащування опалубки; опускання елементів опалубки на
землю та складування.
Розрахунок витрат труда робітників майже всіх операцій ведеться на
обсяг в 100 м3 залізобетону в ділі. З загальної трудомісткості операцій по
влаштуванню монолітних залізобетонних конструкцій 60% припадає на
виготовлення, транспортування та встановлення опалубки, демонтаж; 20% заготівлю, транспортування, монтаж арматурних виробів; 20% - приготування,
транспортування, укладання та догляд за бетонної суміші. Як видно зі складу
робіт в кошторисних нормах не враховані вимірювальні роботи, тому доцільно
дослідити витрати часу на їх виконання у складі технологічних процесів,
розглянути

можливість

їх

оптимізації.

Для

визначення

трудовитрат

будівельних процесів з врахуванням вимірювальних робіт, доцільно виконати
перерахунок від об‘єму залізобетону в ділі до площі конструкцій, оскільки
вимірами визначаються геометричні параметри конструкцій.
Перерахунок

виконано

у

відповідності

до

типової

методики

організаційно- технологічного проектування (Додаток Б) для вибраного
типового поверху монолітно-каркасного багатоповерхового будинку в такій
послідовності: підбір кошторисних норм на виконання технологічного
процесу; підбір норм витрат на 100 м3 залізобетону в ділі на кожен елемент
робіт; визначення площі об‘єму стін, колон, ліфтових шахт та плити
перекриття

на

один

типовий

поверх

монолітно-каркасного

багатоповерхового будинку; визначення витрат часу на площу конструкцій в
м2. Для вибраного типового поверху площа колон та стін з монолітного
залізобетону становить 185 м2, площа плити перекриття становить 265 м2.
Обираючи з [83] норми витрат труда робітників-будівельників з норм
на монтаж, демонтаж опалубки, арматурні роботи та укладання бетонної
суміші, отримуємо витрати труда робітників на площу прийнятого типового
поверху монолітно-каркасного будинку. На 100 м3 залізобетону в ділі

132

витрати труда робочих становлять 2200 люд.-год., при роботі двох бригад
кількістю 10 робочих в дві зміни, трудовитрати виконання повного
комплексу робіт на один прийнятий типовий поверх монолітно-каркасного
будинку буде становити 13,75 люд.-днів.
Існуючи норми витрат часу на будівельні операції включають в себе і
вимірювальні роботи, але не відокремлюють їх. Це не дає можливості
визначити ступіть впливу вимірювальних

робіт на трудомісткість

будівельно-монтажних простих процесів з врахуванням різних варіантів
технології виконання вимірювальних робіт. На рис. 3.20 наведено приклад
графіку простих будівельних процесів без врахування варіантів технології
виконання вимірювальних робіт для монтажу опалубки колони Календарні
графіки монтажу опалубки стіни, монтажу опалубки ліфтової шахти,
монтажу опалубки плити перекриття наведено в додатку В. (рис. В.1 ‒ В.3).
Для

встановлення

ступеня

впливу

вимірювальних

робіт

на

трудомісткість будівельно-монтажних робіт розглянемо різні варіанти
технології виконання вимірювальних робіт. На підставі даних за результатами
вибору раціональних методів вимірювальних робіт досліджено вплив та
зв‘язок вимірювальних та будівельних робіт. Результати досліджень наведено
з застосуванням календарних графіків.
На рис. 3.21 наведений календарний графік виконання будівельних робіт
на одному монтажному горизонті. Ланка геодезистів постійно знаходиться на
будівельному майданчику. Витрати труда геодезистів становить 14 люд.-днів.
На рис. 3.22 наведений календарний графік будівельних робіт з
використанням для вимірювальних робіт сучасного засобу вимірювання тахеометру. Ланці геодезистів не потрібно постійно знаходитись на
будівельному майданчику. Витрати труда ланки геодезистів на ярусі становить
2,5 люд.-дні, витрати на камеральну обробку результатів вимірів не на
монтажному горизонті становлять 2,5 люд. дні. Загальні витрати труда ланки
геодезистів з застосуванням тахеометру становить 5 люд.-дня.
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Рис. 3.20. Приклад календарного графіку виконання робіт монтажу опалубки колони без урахування варіантів
технології виконання вимірювальних робіт
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На рис. 3.23 наведений календарний графік будівельно-монтажних робіт
з

застосуванням

електронної

рейки-виска.

Електронна

рейка-висок

прикріплюється до щита опалубки і таким чином встановлення опалубки в
вертикальне (горизонтальне) положення виконується відразу без коригування
опалубки під інструмент. Ланка геодезистів виконує тільки розмічувальні
роботи перед початком монтажу опалубки та виконавче знімання готової
конструкції після демонтажу опалубки. не потрібно постійно знаходитись на
будівельному майданчику. Витрати труда робітників з застосуванням цього
устаткування зменшиться на 1,5 години на один прийнятий типовий поверх
монолітно-каркасного

багатоповерхового

будинку.

Для

24-поверхового

будинку зменшення тривалості буде становити 36 год.
Календарний

графік

при

використанні

електронного

тахеометра

побудовано на основі хронометражу, а інші – на основі експертних оцінок, з
урахуванням такого складу операцій: - для вимірів оптичним теодолітом та
нівеліром, при визначенні геометричних параметрів конструкцій, необхідні
декілька стоянок приладу; на кожній стоянці приладу виконують: встановлення
та приведення приладу в робочий стан, встановлення вішки для взяття відліку,
наведення та взяття відліку по кругу ліва, запис відліку на паперовий носій,
взяття відліку по кругу права, запис відліку на паперовий носій, розрахунок
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Рис. 3.21. Календарний графік будівельних робіт на монтажному горизонті за варіантом
постійної присутності ланки геодезистів
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Рис. 3.22. Календарний графік будівельно-монтажних робіт за варіантом використання тахеометру
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Рис. 3.23. Календарний графік будівельно-монтажних робіт за варіантом застосування електронної рейки-виска
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кута, визначення відстані за допомогою рулетки, визначення позначки по
відліку за нівеліром, обробка результатів;
- для вимірів електронним тахеометром для визначення всіх
геометричних параметрів конструкцій, необхідна одна-дві стоянки приладу
з максимальною видимістю конструкцій, на якій виконують: встановлення
та приведення приладу в робочий стан, вибір відповідної програми вимірів в
меню приладу, наведення та взяття відліку з вибраних точок конструкцій в
режимі без відбивача, запис відліку до пам‘яті приладу, або ж запис
результату з дисплею тахеометра на паперовий носій;
- використання електронної рейки-виска можна використовувати
тільки для встановлення опалубки в вертикальне та горизонтальне
положення необхідно виконати: встановлення електронної рейки-виска на
опалубку; фіксування електронної рейки-виска за допомогою магнітів або
фіксаторів; монтаж листа опалубки в проектне положення; доведення
опалубки в проектне положення за виведенням електронної рейки-виска в
горизонтальне або вертикальне положення (візуально або очікування
сигналу); остаточне фіксування опалубки в проектному положенні.
Червоним

кольором

на

рисунках

виділені

етапи

виконання

вимірювальних робіт, а синім – тільки будівельні роботи. Вимірювальні
роботи виконують в єдиному циклі з виконанням будівельних робіт. До
закінчення вимірювальних робіт продовження будівельних робіт на
монтажному горизонті неможливе. Результати аналізу техніко-економічних
показників простих будівельних процесів монтажу опалубки колон, стін,
перекриття,

ліфтових

шахт

за

різними

варіантами

вимірювальних робіт наведено в табл. В.1‒В.4 та на рис. 3.24.

технології
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Рис. 3.24. Техніко-економічні показники встановлення опалубки за різними варіантами технології вимірювальних робіт
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Висновки до розділу 3.
1. Дослідження комплексного процесу зведення монолітно-каркасних
будівель та змісту технологічних операцій, що входять до його складу,
доводять,

що

процес

будівництва

супроводжується

роботами,

які

треба

враховувати

при

вимірювальними

організаційно-технологічному

проектуванні, що дозволить виконати його оптимізацію за рахунок
послідовності і взаємовпливу будівельних і вимірювальних процесів.
Тривалість, трудомісткість, собівартість вимірювальних робіт впливає на
відповідні показники комплексного технологічного процесу.
2.

Встановлено,

що

оптимізація

взаємозв’язку

і взаємовпливу

основних та вимірювальних робіт можлива за рахунок вибору оптимальної
технології вимірювань, суміщення видів робіт фахівцями іншої кваліфікації
(арматурник, виміряючи крок арматури стає виконавцем вимірювань, а
монтажник під час монтажу опалубки

може виконувати геодезичні

вимірювання геометричних параметрів її монтажу, тощо), потокового методу
організації робіт.
3. За результатами дослідження технології монолітно-каркасного
будівництва визначено одинадцять простих технологічних процесів, що
мають у своєму складі вимірювальні роботи, серед яких технологія та
організація вимірювань в найбільшому ступеню впливають на процеси
монтажу опалубки стін, колон, плити перекриття та ліфтових шахт, оскільки
для її монтажу необхідно інструментально визначити місце встановлення
щитів опалубки, забезпечити точність монтажу і перевірити положення для
передачі під виконання наступних робіт.
4. Розроблена методика мікроелементного нормування тривалості
вимірювальних робіт дозволила визначити техніко-економічні показники
технологічних процесів монтажу опалубки та вимірювальних робіт у їх
складі, в залежності від обсягів робіт на один ярус будівлі для різних
варіантів технології вимірювань. Оптимальним варіантом вимірювальних
робіт для монтажу опалубки є електронний тахеометр, або комбінація
електронного тахеометру з електронною рейкою-виском; найбільша питома
вага вимірювальних робіт притаманна процесу монтажу опалубки колон.
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Розділ 4. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ЗВЕДЕННІ
МОНОЛІТНО-КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ
4.1 Розробка будівельних інформаційних моделей комплексного
процесу вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель

Для забезпечення повноти інформаційної моделі об'єкта будівництва
розробка інформаційних моделей процесу вимірювальних робіт при зведенні
монолітно-каркасних

будівель

вимагає

формулювання

інформаційних

завдань та послідовності їх вирішення.
Вихідні дані для моделювання комплексного процесу вимірювальних
робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель:

H t, B – технологія будівництва об'єкта

В , що задається проектом.

B t  – зведений об’єкт в момент часу t , згідно із проектом.
B0   – до початку будівництва нічого немає.

B   B – вважаємо, що проект завжди буде завершений
B t i   Bi – об’єкт згідно з проектом у момент часу t i геометрично не
змінювана структура.

ti   T – моменти часу контролю стану об'єкта Bt  .
StB t  – структура об’єкта в момент часу
StB
Де -

t  

Vt B



Gr

B  

Kr

t:
B  ,

(4.1)

Vt Bt  – множина вертикально орієнтованих елементів

конструкції B t  , наприклад, колони;
- Gr B t  – – множина горизонтально орієнтованих елементів
конструкції B t  , наприклад, перекриття;
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- Kr B t  – множина елементів каркаса B t  .
Тоді об’єкт B t  можна представити як Bt    elijk
i

j k

– об'єднання

елементів структури StB t  , де i  Vt t  , j  Gr t  , k  Krt  .
Функція St Bt  – функція суміжності на B t  ребер і граней.
Якщо представити Kr B t   Tp ijk , де Tp

ijk

– сукупність трикутників,

отриманих у процесі тріангуляції поверхні B t  , що утворені реальними
ребрами конструкції або двома реальними ребрами й одним уявним ребром,
що з'єднують ребра по суміжності, то представлення монолітно-каркасного
об’єкта в процесі будівництва в момент часу t :

де

El Bt , B t , Kr B t  ,
El B t  – безліч елементів StB t  .

Представлення стану об’єкта в момент часу

(4.2)

t : формула (4.3)

~~
~


 El Bt , Bt , Kr Bt , DelEl Bt , Og Kr Bt , Del El Bt , Og Kr Bt 




Del El B t  – проектно-допустимі інтервали відхилень розмірів і

орієнтацій, елементів El Bt  ;

OgKrBt  – проектні обмеження на інтервали відхилень розмірів,
орієнтації й розміщення елементів каркаса Kr B t  ;
~~

Del El B t  – реально вимірювані відхилень розмірів і орієнтацій
елементів El B t  ;
~

Og Kr B t  – реально вимірювані відхилень розмірів, орієнтацій і

розміщення каркаса Kr B t  .
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1
ti



B i ,  2ti B i 

– масив вимірів невідповідностей (відхилень)

проектним значенням Bt i  , де:

 1t

 2t
i

B i  
i

B i  

Og

Del

El B t  

~~

Del

El B t 
ti

Kr B t  

~

Og

Krl B t 
ti

ti  T

(4.4)

1
2
причому  t i B i    1 ,  ti B i    2 – проектні допуски

Природа формування масиву невідповідностей полягає в сукупності
похибок, технологічних допусків та відхилень:
- похибки виконання будівельно-монтажних робіт;
- похибка осідання елементів і об’єкта у цілому;
- похибка проектних даних;
- технологічних допусків і відхилень;
- похибки вимірів;
і може носити випадковий, систематичний або накопичувальний характер.

I Z ti , Bti , KTCi 

I z t i , B t i , KTC i



– вимір в момент часу

t i на об'єкті В.
– технологія виміру в момент часу t i на об'єкті В.

 I Z t i , B t i , KTC i  – загальна технологія вимірів на об'єкті В,
i

де KTCi – комплекс вимірювальних засобів.
Нехай у момент часу tˆ будівництво завершене відповідно до проекту



В, тобто B    B tˆ .
Процес будівництва об’єкта з урахуванням вимірювальних робіт можна
зобразити схематично. Розглянемо схему:
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Звідки випливає представлення вимірів на будівельному об'єкті, як
компонент технологій:

t , B t , H t , B t  , I Z t i , B t i , KTC i  –

(4.5)

Припустимо, що реалізація будівельного проекту В іде без будівельних
помилок, завдання побудови технології вимірів реалізується відповідно до
оптимізаційного завдання:

tˆ 

min

 I Z t i , B t i , KTC i 

 
1

 
2

при  ti    ,  ti    .

(4.6)

i

Припустимо, що на кожному з монтажних горизонтів проводяться
однакові виміри.

SI z t i , B t i , KTC i  – сітка вимірів на момент часу t i засобами KTCi
KTCi щодо проекту Bti  .
Визначимо вимірювальні процедури на будівельному майданчику (рис.
4.1).
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1. Створення внутрішньої
геодезичної мережі на
будівельному майданчику –
закріплення марок та
дюбелів від зовнішньої
геодезичної основи

2. Розмічувальні роботи для
виконання робіт по відкопці
котловану

3. Проміжний контроль
контурів та дна котловану

5. Винесення основних
(крайніх) вісей і висотної
відмітки в котлован або
передача марок для
виконання робіт по
улаштуванню пальового поля

6. Виконавча зйомка або
перевірка виконавчої від
підрядника по улаштуванню
пальового поля

7. Винесення основних
(крайніх) вісей і висотної
відмітки для виконання робіт
по улаштуванню бетонної
підготовки

8. Винесення основних вісей
та контуру ростверку на
бетонну підготовку для
виконання робіт по
улаштуванню арматурної
сітки та арматурних каркасів

9. Детальні розмічувальні
роботи по улаштуванню
випусків з ростверків та стін

10. Виконавча зйомка
випусків перед бетонуванням
без оформлення, тільки в
електронному вигляді

11. Виконавча зйомка
ростверку з подальшим
оформленням

12. Детальні розмічувальні
роботи стін та колон на
ростверку

13. Виконавча зйомка
вертикальних елементів з
подальшим оформленням
(без висоти конструкцій,
рулеткою і електронним
рівнем)

14. Винесення висотної
відмітки на кілька
вертикальних елементів на
плиті

15. Детальні розмічувальні
роботи плити
перекриття(короба, борта)

16. Виконавча зйомка
(тахеометром або рулеткою і
нівеліром) плити перекриття
до бетонування без
оформлення

17. Виконавча зйомка плити
перекриття з подальшим
оформленням

18. Закріплення внутрішньої
мережі будинку з
накерненням на металевих
пластинах, за необхідності

19. Детальні розмічувальні
роботи стін та колон на плиті
перекриття

20. Виконавча зйомка
вертикальних елементів з
подальшим оформленням
(без висоти конструкцій,
рулеткою і електронним
рівнем)

21. Винесення висотної
відмітки на кілька
вертикальних елементів на
плиті

22. Детальні розмічувальні
роботи плити
перекриття(короба, борта)

23. Виконавча зйомка
(тахеометром або рулеткою і
нівеліром) плити перекриття
до бетонування без
оформлення

24. Перенесення осей на
монтажний горизонт

25. Виконавча зйомка плити
перекриття з подальшим
оформленням

Рис. 4.1. Перелік та послідовність вимірювальних процедур на будівельному
майданчику

Перераховані вимірювальні процедури реалізуються за рахунок:

t 1 – перевірки параметрів вимірювальних і контрольованих точок;
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t 2 – нанесення й переносу рисок, маяків, знаків, реперів, контрольних
точок, внутрішньої мережі, суміщених осей;

t 3 – логістики, монтажу, демонтажу засобів КТС;
t 4 – власне вимірами приладами КТС;
t i0 

4



tij

– часу вимірів на i-му монтажному горизонті.

j 1

 i, j

t i j  t i j t i , B t i , KTC i , SI z t i , B t i , KTC

~
t m , B t , I z t i , B t i , KTC i  

i

 /

m

 t i0 ,

(4.7)

i0

де m – кількість монтажних горизонтів і нульовий горизонт (котлован,
фундамент, цоколь).

~
t – витрати часу на вимірювальні роботи при реалізації проекту В
засобами КТС на сітках вимірів

SIz ti , Bti , KTCi  .

Таким чином, вихідне поставлене завдання при зроблених обмеженнях
еквівалентне наступному:

~
t



KTC i ; SI z t i , B t i , KTC i ;SI z t i , B t i , KTC i 

min .

(4.8)

Аналізуючи оптимізаційний функціонал, окреслимо наступні фактори:
- F1 – кількість і якість використовуваного КТС і кваліфікацію
персоналу, що використовує його
- F2 – ступінь комп'ютеризації обробки даних;
- F3 – наявність технології й методики розпаралелювання вимірів;
- F4 – швидкість монтажу, демонтажу, логістики приладів КТС;
- F5 – ступінь взаємозамінності й комплексності засобів вимірювання.
Сукупність факторів утворює дві групи:

G1  F1, F4 , F5  , G2  F2 , F3  ,

(4.9)
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які можуть розглядатися як два групові фактори, перший з яких
дозволяє мінімізувати сукупну кількість вимірів, а другий – мінімізувати
витрати часу на реалізацію вимірів шляхом створення параметричної
віртуальної моделі наступного монтажного горизонту або елемента на основі
поточного монтажного горизонту з наступною прив'язкою.

4.2. Вибір раціональних методів вимірювальних робіт з урахуванням їх
впливу на будівельно-монтажні роботи

На підставі організаційно-технологічної документації визначають
будівельні процеси, до складу яких входять вимірювальні роботи, намічають
варіанти технології вимірювань, що можуть бути використані.
Прості процеси влаштування стін та колон [20, 142] включають:
ознайомлення з технологічної картою та проектною документацією;
розмічування місць для монтажу опалубки; транспортування складових
елементів опалубки в зону монтажу; з’єднання елементів; кріплення підкосів
і розпірок до щитових елементів опалубки; обробка лицьової та торцевої
сторін опалубки і закладних деталей антиадгезійним засобом; монтаж
опалубки із внутрішньої сторони стіни; встановлення дистанційних трубок,
передбачених проектом; монтаж опалубки із зовнішньої сторони стіни і
скріплення протилежних щитів опалубки; монтаж торцевих щитів опалубки;
перевірка

правильності

встановлення

елементів

опалубки;

кріплення

платформи та риштувань для бетонування; транспортування бетону в зону
бетонування; бетонування стін та колон; ущільнення бетонної суміші; догляд
за бетоном; демонтаж опалубки; виконавче знімання конструкцій стін та
колон. Влаштування ліфтових шахт та перекриття виконують аналогічно, за
технологією, наведеною в п.3.1.
Розглянуто три варіанти технології виконання робіт різними засобами
вимірювання та обладнанням: 1 варіант (традиційний) – теодоліт, нівелір,
рулетка, лінійка, рейка, калькулятор; 2 варіант (сучасний) – тахеометр з (без)
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плівковим відбивачем, комп’ютер, програма; 3 варіант (дослідний) –
електронна рейка-висок, що кріпиться на щит опалубки колон, стін або
перекриття.
Ефективність

виконання

вимірювальних

робіт

традиційно

розглядають з точки зору забезпечення точності, але при виборі технології
робіт основним критерієм є максимальна продуктивність праці при
мінімальних витратах [8, 10, 92]. Витрати часу та трудовитрати відносяться
до основних факторів, оскільки при сукупному урахуванні характеризують
ефективність варіанту технології вимірювань. Доцільно до факторів, що
впливають на вибір технології вимірювальних робіт, крім точності, додати
додаткові фактори: ергономічність або зручність використання, тощо.
Встановлено фактори впливу (ступінь приналежності - СП) на вибір
варіантів технології вимірювальних робіт: точність робіт - СПт; вартість
приладів - СПв; витрати часу на виконання роботи - СПч; кількість геодезистів
та допоміжного персоналу - СПг; зручність використання, ергономічність СПе; можливість виконання робіт в автоматизованому режимі - СПа. Для
кожного з вказаних факторів визначено інтегральне значення uт, uв, uч, uг, uе,
uа , що характеризує сумарний ступінь приналежності фактору на технологію
вимірювальних робіт. Ступінь приналежності для кожного фактору визначає
число в діапазоні від 0 до 1, яке характеризує ступінь істинності фактору
впливу. Якщо технологія не забезпечує виконання робіт з нормативною
точністю, то ступінь приналежності дорівнює 0, а якщо забезпечує з
надмірною точністю – 1. При забезпеченні точності з невеликим запасом
ступінь приналежності може визначатись величиною у діапазоні 0..1. Якщо
ступінь приналежності дорівнює 0, то цей варіант не можна застосовувати і
його слід вилучити з аналізу. Якщо точність та вартість робіт важлива то
може характеризуватись величиною 1, а, наприклад, ергономічність приладів
– величиною значно меншою. Якщо ступінь важливості дорівнює 0, то цей
фактор впливу не має значення для вибору варіанту і може бути вилучений з
розгляду.

149

Якщо варіанти технології та фактори впливу можна визначити з
досвіду виконання вимірювальних робіт, то ступінь приналежності та ступінь
важливості

можна

визначити

тільки

суб’єктивно.

Для

підвищення

достовірності вибору цих величин використано експертні висновки фахівців
у галузі геодезичних та будівельних робіт.
Ступінь приналежності всіх факторів СП та ступінь важливості
(впливу) цих факторів СВ визначались опитуванням експертів-спеціалістів. В
результаті визначено величини СП для всіх факторів впливу (СПт = 1; СПв =
0,5; СПч = 1; СПг = 0,5; СПе = 0,3; СПа = 0,3). Визначені величини СВ,
результуючий ступінь приналежності кожного фактору з урахуванням
ступеню впливу визначимо як СПi* СВi , де СВi – ступінь важливості фактору
впливу.
Таблиця 4.1
Результати підрахунку значень корисності до досліджень впливу

СПг

Спе

Спа

2

СПч

Засоби і прилади

СПв

Вимірювальні
роботи
1
Ступінь впливу

СПт

вимірювальних робіт на тривалість технологічних процесів

3
1

4
0,5

5
1

6
0,5

7
0,3

8
0,3

1

0,8

0,8

0,5

0,4

0

0,428

1

0,3

1

1

1

0,5

0,517

0

0

0

0

0

0

0,000

1

0,7

0,7

0,5

0,4

0

0,403

1

0,3

1

0,9

1

0,5

0,508

0

0

0

0

0

0

0,000

1

0,7

0,7

0,5

0,4

0

0,403

1

0,3

1

0,9

1

0,5

0,508

0

0

0

0

0

0

0,000

0,5

0,5

0,5

0,4

0

0,353

0,3

1

1

1

0,5

0,517

0

0

0

0

0

0,000

та Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
на Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
Винесення
теодоліт, нівелір,
рулетка
суміщених осей
положення опалубки Електронний
тахеометр
колон, стін
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
Винесення
рулетка
суміщених осей
положення опалубки Електронний
тахеометр
ліфтових шахт
Ел. рейка-висок
Оптичний нівелір,
1
рулетка, рейка
Винесення робочого
реперу
на Електронний
1
тахеометр
монтажний горизонт
Ел. рейка-висок
0
Винесенні
закріпленні
основних осей
монтажному
горизонті

Спі ∗ Сві /

9
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Контроль
вертикальності
опалубки колон, стін

Контроль
вертикальності
опалубки ліфтових
шахт
Контроль
горизонтальності
опалубки
плити
перекриття
Контроль
геометричних
параметрів опалубки
колон, стін
Контроль
геометричних
параметрів опалубки
ліфтових шахт
Контроль
геометричних
параметрів
бортів
опалубки
плити
перекриття
Виконавче знімання
колон, стін

Виконавче знімання
ліфтових шахт

Виконавче знімання
плити перекриття

Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок
Оптичний
теодоліт, нівелір,
рулетка
Електронний
тахеометр
Ел. рейка-висок

1

0,5

0,3

0,3

0,4

0,1

0,308

1

0,2

0,5

0,8

1

0,5

0,408

1

0,3

1

1

1

1

0,542

1

0,5

0,3

0,3

0,4

0,1

0,308

1

0,2

0,5

0,8

1

0,5

0,408

1

0,3

1

1

1

1

0,542

1

0,5

0,3

0,3

0,4

0,1

0,308

1

0,2

0,5

0,8

1

0,5

0,408

1

0,3

1

1

1

1

0,542

1

0,3

0,3

0,5

0,4

0,1

0,308

1

0,2

0,7

0,8

1

0,2

0,427

0,5

0,3

0,2

0,8

0,5

0,5

0,258

1

0,3

0,3

0,5

0,4

0,1

0,308

1

0,2

0,7

0,8

1

0,2

0,427

0,5

0,3

0,2

0,8

0,5

0,5

0,258

1

0,3

0,3

0,5

0,4

0

0,303

1
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Значення впливу для кожного засобу можливо визначити як величину
приведених ступенів приналежності всіх факторів для даного засобу (табл.
2.10):
n

 СП i  СВ i n ,

(4.10)

i 1

де i – фактор впливу; n – кількість факторів впливу.
Результати дослідження ступеню впливу факторів на тривалість та
вибір варіантів технології вимірювальних робіт при розмічувальних роботах
та визначенні геометричних параметрів опалубки та конструкцій колон, стін,
ліфтових шахт та перекриття наведені на рис. 4.2‒4.4.

а)

б)

в)
Рис. 4.2. Результати визначення ступеню впливу факторів на тривалість та
вибір варіантів технології вимірювальних робіт при розмічувальних роботах:
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а) винесення та закріплення основних осей на монтажному горизонті;
б) винесення суміщених осей положення опалубки колон, стін, ліфтових
шахт; в) винесення робочого реперу на монтажний горизонт

а)

б)

в)

г)

Рис. 4.3. Результати визначення ступеню впливу факторів на тривалість та
вибір варіантів технології вимірювальних робіт з визначення геометричних
параметрів конструкцій:
а) контроль вертикальності опалубки колон, стін, ліфтових шахт; б)
контроль горизонтальності опалубки плити перекриття; в) контроль
геометричних параметрів опалубки колон, стін, ліфтових шахт; г) контроль
геометричних параметрів бортів опалубки плити перекриття
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а)

Рис. 4.4. Результати визначення ступеню впливу факторів на тривалість та
вибір варіантів виконання вимірювальних робіт при виконавчому зніманні:
а) виконавче знімання колон, стін, ліфтових шахт; б) виконавче знімання
плити перекриття
Встановлено, що найбільш прийнятним для вимірювальних робіт з
винесення та закріплення основних осей, винесення суміжних осей,
контролю геометричних параметрів та виконавчого знімання залізобетонних
колон або вертикальних елементів є застосування електронного тахеометра.
А для контролю вертикальності опалубки залізобетонних колон або
вертикальних елементів є застосування електронної рейки-виска, який
прикріпляється до щитів опалубки, і встановлення в вертикальне положення
щитів

опалубки

виконується

автоматизовано

інженерно-технічним

персоналом без залучення ланки геодезистів.

4.3 Типова методика

організаційно-технологічного проектування

вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель

В процесі досліджень вивчено та систематизовано методи і засоби
вимірювань у складі вимірювальних та основних робіт, встановлено та
досліджено параметри впливу технологічних факторів на техніко-економічні
параметри вимірювальних робіт у складі будівельного технологічного
процесу, розроблено раціональний алгоритм та моделі вибору ефективних
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методів

технології

та

організації

вимірювальних

робіт

на

підставі

обґрунтування трудовитрат та тривалості інструментальних вимірювань на
етапі будівництва, науково обґрунтовані та практично запроваджені методичні
рішення з проектування та застосування ефективної системи вимірювальних
робіт для зменшення строків зведення монолітно-каркасних будівель.
Результати досліджень організаційно-технологічних чинників, що впливають
на ефективність вимірювальних робіт на етапі будівництва стали основою
розробки розділів нормативних документів та стандартів, щодо проектування
та застосування організаційно-технологічних рішень вимірювальних робіт в
будівництві [50, 57, 90]. Отриманий досвід дозволив розробити загальні
принципи удосконалення організаційно-технологічних рішень вимірювальних
робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель. Встановлено, що серед
переліку вимірювальних робіт геодезичні вимірювальні роботи в найбільшому
ступеню впливають на тривалість будівельного етапу, оскільки лежать на
критичному шляху, виконуються циклічно і впливають на трудовитрати
основних робіт комплексного процесу. Тому типову методику проектування та
виконання вимірювальних робіт розроблено на прикладі саме геодезичних
робіт, як організаційно-технологічної складової комплексного будівельного
процесу зведення монолітно-каркасних будівель (Додаток Г). Наведемо її
основні принципи.
Організація вимірювальних робіт визначає комплекс організаційних,
технічних та технологічних рішень, спрямованих на забезпечення реалізації
проектних вимог щодо будівництва об‘єкта, з врахуванням взаємовпливу та
взаємозв‘язку вимірювальних і будівельних робіт. Основою проектування
організації вимірювальних робіт є їх ефективна послідовність у взаємозв‘язку
з простими будівельними процесами, яка визначає місце, завдання і функції
щодо

забезпечення

ефективності

Проектування технології

комплексного

процесу

будівництва.

вимірювальних робіт виконують з врахуванням

впливу на них організаційно-технологічних перешкод для їх виконання:
будівельні процеси, що викликають вібрацію та коливання; недостатність
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фронту робіт для вимірювань за причини відсутності прямої видимості між
приладом і точкою візування, наявності технологічних та інших перерв, тощо.
Відповідно до [50] у проекті організації будівництва (ПОБ) та проекті
виконання робіт (ПВР) встановлюють тривалість, склад, обсяг, методи

і

послідовність виконання вимірювальних робіт з врахуванням технології
виконання будівельних робіт та загальні вимоги до технології виконання
вимірювальних робіт, які деталізують в проекті виконання геодезичних
вимірювальних робіт (ПВГР) з урахуванням наявних засобів та прийнятого
варіанту вимірювань.
В ПВГР виконують вибір варіанта технології вимірювальних робіт з
врахуванням організаційно-технологічних факторів впливу. Першочерговим
фактором впливу на вибір варіанту технології вимірювальних робіт є їх
точність. Адже до розгляду приймаються варіанти, що забезпечують проектну
точність, що є предметом дослідження методами інженерної геодезії та
математичної обробки геодезичних вимірів, тому в даній роботі не
розглядається.
ПВГР розробляється для обраних варіантів вимірювальних робіт для
кожного з простих будівельних процесів з врахуванням розроблених в
попередніх розділах рекомендацій. Природньо, що результат вибору
ефективного варіанта є різним для різних будівельних процесів, адже такі
процеси передбачають рішення різних будівельних завдань.
Розділи

ПВГР для

простих процесів,

що

входять до складу

комплексного процесу включає вимоги до виконання робіт з виконавчого
знімання та складання виконавчих схем. Виконавча схема є підставою для
виконання наступного простого технологічного процесу. Після завершення
будівництва

виконують виконавче знімання завершеного будівельного

об’єкта в обсязі достатньому для здачі в експлуатацію.
У складі ПОБ та ПВР наводять організаційно-технологічні рішення
вимірювальних геодезичних робіт, які включають: схеми розмічувальної
мережі із попередніми розрахунками точності та вибором технології та
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способів закріплення в натурі; технологічну схему вимірювальних робіт з
контролю точності зведення будинків, монтажу будівельних конструкцій;
технологію вимірювальних робіт з перевірки положення будівельних
конструкцій у плані, по висоті й по вертикалі; технологічну схему передачі й
відновлення розмічувальних осей і висотних позначок монтажного горизонту,
закріплення осьових точок і робочих реперів на монтажних горизонтах;
технологічну схему виконавчого знімання закінчуваних будівництвом об'єктів,
а також їх конструктивних елементів за етапах будівництва із вказівкою
технології й точності виконання цих знімань; вимоги до виконання, складу і
змісту виконавчої документації на закінчувані будівництвом об'єкти, їх
складові частини й конструктивні елементи.
Для об‘єктів класу наслідків СС3 розробляють ПВГР, що має містити
рішення з технології та організації виконання вимірювальних робіт на об’єкті
будівництва або окремих його черг, пускових комплексів, окремих видах чи
етапах будівельних робіт, а також перелік необхідної виконавчої документації.
Його розробляють на підставі робочої документації, ПОБ та ПВР та
передбачають заходи із забезпечення якісного, безпечного і своєчасного
виконання робіт. При розробці ПВГР до уваги беруться характеристики
проектної

точності

на

конструкції,

прийнятої

технології

виконання

будівельних робіт, кваліфікаційний склад та чисельність геодезичного
підрозділу, комплектації приладами, обладнанням, технічними засобами, а
також умови виконання робіт. У разі виконання будівельних робіт в умовах
ущільненої забудови додатково розробляють проект моніторингу технічного
стану прилеглих об‘єктів, враховуючи

результати визначення місць

можливого руйнування, а також вимоги до виконання будівельних робіт.
ПВГР розробляє будівельна організація на види та етапи робіт, які вона
виконує. Його узгоджують з ПОБ та ПВР за основними показниками: межі
будівельного майданчика, прийняті методи та технологія будівництва,
рішення з організації і технології робіт, вимоги щодо міцності, стійкості та
надійності об’єкта та комплексної безпеки будівництва. Основою для
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розробки ПВГР є технічне завдання, складене за встановленою формою, а при
розробці розділу в складі ПВР - завдання групи підготовки впровадження
робіт будівельної організації. В завданні містяться дані про обсяги та терміни
розробки. При перегляді проектної документації на виконання будівельних
робіт усі зміни вносять в ПВГР.
ПВГР додатково до вимог ПОБ і ПВР містить наступні відомості:
- на підготовчий період будівництва: схема розташування й закріплення
знаків зовнішньої розмічувальної мережі будинку, відомість матеріальних і
людських ресурсах відповідно до [143], графік виконання робіт;
- на зведення об'єкта: точність, метод і технологія створення
внутрішньої

розмічувальної

мережі

будинку,

схема

розташування

й

закріплення пунктів мережі, типи центрів; точність, методи і технологія
виконання детальних розмічувальних робіт, контрольних вимірів, виконавчого
знімання; відомість потреби в матеріальних і людських ресурсах відповідно до
[143], графік виконання робіт;
- на період спостереження за деформаціями будинків: точність, методи,
засоби й технологія виконання спостережень за деформаціями; схема
розмічувальної

мережі, точність, методи і технологія її побудови; типи

центрів знаків; графік виконання робіт.
До схеми

зовнішньої розмічувальної мережі додаються: схема

закріплення мережі; дані про точність, способи

і технологію побудови

зовнішньої розмічувальної мережі будинку з урахуванням вимог проектної
документації; конструкції знаків для закріплення пунктів мережі.
ПВГР на будівництво підземної частини будинку, крім основних вимог
до контролю точності геометричних параметрів будівель, споруд та
виконавчого знімання містить: точність детальних розмічувальних робіт;
технології виконання детальних розмічувальних робіт, виносу й закріплення в
натурі

контуру

котловану

будинку,

трас

інженерних

мереж,

інструментального контролю при виконанні земляних і будівельних робіт,
виконавчого знімання і складання виконавчої документації; технологічну
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карту та схему виконання вимірювальних робіт, в тому числі зі схемами
послідовності виконання вимірювальних робіт у складі контролю якості;
відомість потреби в основних засобах вимірюваннях, устаткуванні та
матеріалах; відомість витрат праці.
ПВГР на монтаж наземної частини будинку, крім основних вимог до
інструментального контролю точності геометричних параметрів будівель,
споруд та виконавчого знімання містить: точність побудови внутрішньої
розмічувальної

мережі

будинку

на

монтажних

горизонтах

для

багатоповерхових будинків; технологію передачі розмічувальних осей на
монтажні горизонти та вимірювань при встановлені будівельних конструкцій і
елементів у проектне положення; технологічну карту та схему виконання
вимірювальних робіт, в тому числі зі схемами послідовності виконання
вимірювальних робіт у складі контролю якості; відомість потреби в основних
засобах вимірюваннях, устаткуванні та матеріалах; відомість витрат праці.
ПВГР включає наступні розділи: загальні положення; організація робіт;
основні роботи (проектування планово-висотної розмічувальної мережі,
розрахунок точності та вибір способів виконання робіт, підбір засобів
вимірювання та типів центрів);

контроль стабільності пунктів планово-

висотної основи у процесі виконання будівельних робіт (періодичність
контролю, згущення розмічувальної мережі); перенесення в натуру осей
споруди (розрахунок точності та вибір методів перенесення та закріплення
осей, технологія та способи контрольних вимірювань); детальні розмічувальні
роботи; (розрахунок точності та вибір методів розмічувальних робіт,
технологія та способи контрольних вимірювань); забезпечення монтажних
робіт (розрахунок точності та вибір методів і приладів для вимірювання
планово-висотного положення елементів конструкцій споруди); виконавче
знімання

(контрольні вимірювання

якості монтажних робіт;

ведення

виконавчого генерального плану); інструментальний моніторинг деформацій
будівлі (обґрунтування точності вимірювання деформацій, проектування
основи для моніторингу, способи вимірювань та циклічність спостережень).
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За потреби, ПВГР можливо розробляти на декілька періодів або черг
будівництва

(реконструкції)

інструментальний

об'єкта:

підготовчий;

зведення

об'єкта;

моніторинг деформацій будівель. Вимірювальні роботи

виконують з врахуванням календарного та почасового графіків будівництва.
Точність зовнішньої розмічувальної мережі має задовольняти точності
виконання детальних розмічувальних робіт, що підтверджують розрахунком
мережі, виходячи з вимог до точності побудови мінімального міжосьового
розміру даного об'єкта. Для передачі осей на монтажні горизонти приймають
технологію, що задовольняє вимогам точності передачі, виходячи із
застосовуваних технічних засобів.
У якості виконавчої документації на кожний вид робіт розробляють
форми-зразки, як додаток до ПВГР. Виконавчу документація підрозділяють на
внутрішню та приймальну. Внутрішню виконавчу документацію складають
під час операційного контролю якості будівельних процесів. Вона є основою
для виконання

подальших будівельних робіт. До внутрішньої виконавчої

документації відносяться: виконавчі схеми розмічування контурів котлованів,
осей трас інженерних мереж, доріг; акти й виконавчі схеми розмічування
проміжних (детальних) осей будинків, споруд; акти й виконавчі схеми
встановленої опалубки для відповідальних будівельних конструкцій; акти
розмічування пальових фундаментів; виконавчі схеми нівелювання бетонної
підготовки під підлоги; акти розмічування на монтажних горизонтах, поверху,
цоколя. Приймальна виконавча документація складається з: виконавчих
планово-висотних схем

котловану, благоустрою, доріг та інших земляних

споруд; виконавчих планово-висотних схем пальового поля; виконавчих схем
фундаментів, виконавчих схем фундаментів під устаткування з анкерними
болтами, колодязями, закладними деталями; виконавчих схем колон, рам,
ригелів; виконавчих схем підкранових балок і підкранових колій; виконавчих
схем монтажу балок і ферм; виконавчих поповерхових планово-висотних схем
будинків (споруд); виконавчих схем по позначкам підлог і плит перекриття;
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виконавчих схем ліфтових шахт;

виконавчих схем інженерних мереж;

виконавчого плану будівель, споруд та благоустрою.

4.4

Практична

реалізація

системи

організаційно-технологічного

проектування вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних
будівель

Результати впровадження методик досліджень базується на розроблених
вимогах до складу та змісту організаційного і технологічного розділів проекту
та вимог до виконання вимірювальних робіт з визначення геометричних
параметрів будівель, споруд і території забудови, які включено до [16-19, 43,
57, 59, 62, 65, 72, 73, 80, 81, 90].
Дослідження

авторки,

яка

виконувала

функції

відповідального

виконавця та керівника наукового підрозділу, стали основою розроблення
нормативних документів [57, 90], де наведені основні вимоги до організацій та
технологічних рішень в проектно-технологічній документації, а саме:
розроблення рішень щодо організації геодезичних робіт у складі проекту
організації будівництва (ПОБ) та окремого проекту виконання геодезичних
робіт (ПВГР) з вибором ефективного методу виконання вимірювальних робіт з
врахуванням технології виконання будівельних робіт відповідно до [50, 80];
при зведенні об'єктів класу наслідків (відповідальності) СС1, СС2, СС3 у
складі проектів організації будівництва (ПОБ) розробляють рішення щодо
організації геодезичних робіт, а для об'єктів класу наслідків (відповідальності)
СС3, а також висотних будівель, додатково розробляють проекти виконання
геодезичних робіт (ПВГР) та проекти моніторингу.
В розділах розробленого стандарту [75] встановлені методичні
принципи регламентації технологічних та функціональних допусків, порядок
проектування та правила розрахунку точності, вимірювань та виконання
розмічувальних робіт у частині оцінки та забезпечення точності геометричних
параметрів конструкцій у будівництві.
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Проектування вимірювальних робіт базується на основних рішеннях з
прийнятих методів та технологій будівельних та вимірювальних робіт; схем
фундаментів та конструкцій; генеральному плані будівництва; відомостях про
розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності; даних
про черговість виконання будівельних робіт; плани поверхів та розрізи;
наявних засобів вимірювань (приладів) у виконавця робіт.
Практичною

реалізацією

системи

організаційно-технологічного

проектування доведено, що серед основних вимог, крім наведених в п 4.3, до
проекту вимірювальних робіт слід включати – характеристики і обґрунтування
рішень (розрахунок точності), щодо прийнятих методів та способів
вимірювань; дані про техніко-економічні показники вимірювальних робіт;
рекомендації з експлуатації приладів з обґрунтуванням вибору його видів;
встановлення необхідної кількості та комплектності засобів вимірювання.
Крім цього визначають кількість та кваліфікацію фахівців; вимоги до
зберігання обладнання; виконання та обробки даних виконавчого знімання.
Результати розроблених методів та методик вимірювальних робіт
впроваджені на об’єктах будівництва монолітно-каркасних будинків у м.
Києві, для яких виконана розробка проектів виконання геодезичних робіт
(додаток Д). Розділи ПВГР розроблені з врахуванням застосованої технології
виконання будівельних робіт та спільної роботи будівельних механізмів,
обладнання та виконання вимірів з проектною точністю. Конструктивні
рішення, що пов'язані з виконанням вимірювальних робіт, наприклад:
спеціальні технологічні отвори в перекриттях (розміром не менше ніж 200
×200 мм, рис. 4.12), закладні деталі для закріплення підставок під засоби
вимірювання та обладнання примусового центрування, постійні пункти
(знаки), репери тощо, які мають бути проведені до початку виконання робіт
тощо, відображені на схемах в рішеннях ПВГР; склад і зміст ПВГР визначений
згідно з загальними рекомендаціями до ПОБ, відповідно до [57].
Виконані дослідження тривалості виконання вимірювальних операцій
для встановлення опалубки в проектне положення за допомогою електронного
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тахеометру та у вертикальне положення за допомогою рейки-рівня. При
прийманні встановленої опалубки перевірялись інструментальними методами
геометричні розміри зібраної опалубки; зміщення осей опалубки від
проектного положення; правильність установки фіксаторів і закладних деталей.
Геодезичне забезпечення встановлення опалубки в проектне положення
виконували в такій послідовності: підготовка до роботи комплекту приладів,
устаткування; перехід на монтажний горизонт; вибір місця встановлення
приладу;

приведення

приладу в

робоче

положення

(горизонтування,

центрування); введення вихідних даних в електронний тахеометр; визначення
координат точки встановлення приладу; візування приладу на відбивач або на
точку на конструкції; взяття відліку та запис у пам’ять приладу (ведення
польового журналу); переходи на ділянці; перенесення даних у комп’ютер;
обробка результатів вимірів в програмі; отримання графічних матеріалів;
аналіз даних, визначення відхилення від проекту. Роботи виконуються 1
інженер-геодезист; 1 технік-геодезист.

а)

б)
Рис. 4.5. Встановлення опалубки в
проектне планове та вертикальне
положення:
а) електронним тахеометром;
б) рейкою-рівнем
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Погодинний графік робіт на монтажному горизонті

визначення

планово-висотного положення опалубки колон тахеометром та теодолітом
представлено на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Погодинний графік робіт з визначення планово-висотного положення
опалубки колон тахеометром та теодолітом

При прийманні закінчених бетонних залізобетонних конструкцій або
частин споруд інструментальними методами перевірялась відповідність
геометричних параметрів конструкцій робочим кресленням. Приймання
закінчених монолітних залізобетонних конструкцій оформлено актом на
приймання відповідальних конструкцій, до якого підкладена виконавча схема
з значеннями відхиленнями від проекту.
У процесі виконавчого знімання монолітних залізобетонних конструкцій
визначалось і показано на схемі: відхилення площин (і ліній їх перетинання)
від вертикалі (або проектного нахилу) конструкцій фундаментів, стін, колон;
відхилення площини від горизонтальності. Знімання виконувалось на всю
висоту або площину ділянки. Відхилення габаритів і позначок від проектних
значень порівнювались із величинами допусків та проекту. Виконавчому
зніманню підлягали конструктивні елементи, від точності положення яких

164

залежало виконання вимог до точності монтажу конструкцій на наступних
етапах роботи. Окремо визначались геометричні розміри вертикальних
елементів.

Визначались

положення

контрольних

точок

вертикальних

елементів у їх нижньому та верхньому перерізах і геометричні розміри
вертикальних

елементів

в

цілому.

Обробка

результатів

вимірювань,

обчислення координат контрольних точок виконувалась за допомогою
спеціалізованих програмних комплексів. Приклад виконавчої схеми за
результатами геодезичних вимірювань наведена на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Приклад виконавчої схеми планово-висотного положення
вертикальних елементів за результатами геодезичних вимірювань

а)
Рис. 4.8. Виконання вимірювань:

б)

а) встановлення опалубки перекриття в горизонтальне положення; б)
геометричних параметрів монолітного перекриття та вертикальних елементів
збудованих монолітних конструкцій
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Вимірювання відхилень від вертикалі опалубки та готових конструкцій
виконувалось в такій послідовності: підготовка до роботи комплекту
приладів, устаткування; перехід на монтажний горизонт; вибір місця
встановлення приладу; приведення приладу в робоче положення; візування
приладу на відбивач або на точку на конструкції; визначення координат в
нижньому перерізі точки конструкцій; проецювання координат на верх
конструкцій; визначення відхилення; нанесення відхилення на схему;
переходи на ділянці; отримання графічних матеріалів; аналіз даних,
визначення

відхилення

від

проекту.

Для

електронної

рейки-виска

послідовність робіт наступна: підготовка до роботи комплекту приладів,
устаткування; перехід на монтажний горизонт; встановлення електронної
рейки-виска на опалубку або конструкцію; визначення відхилення; нанесення
відхилення на схему; переходи на ділянці; отримання графічних матеріалів;
аналіз даних, визначення відхилення від проекту. Роботи виконуються 1
інженер-геодезист; 1 технік-геодезист.
Виконання вимірів геометричних параметрів колон, стін та ліфтових
шахт теодолітом, тахеометром та електронною рейкою-виском наведено на
рис. 4.9.

а)

б)
Рис. 4.9. Виконання вимірювань:
а) геометричних параметрів стін та ліфтових
шахт теодолітом; б) геометричних параметрів
колон тахеометром; в) відхилення від вертикалі
колон електронної рейкою-виском

в)
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Рис. 4.10. Електронна рейка-висок:
1 – верхній контактний блок; 2 – блок
вимірювання; 3 – рейка-правило; 4 – блок
індикації; 5 – блок кріплення; 6 – нижній
контактний блок

Приклад погодинного графіку робіт на монтажному горизонті
визначення

відхилення

від

вертикалі

опалубки

колон

тахеометром,

теодолітом та електронною рейкою-виском представлено на рис. 4.11.

Рис. 4.11. Погодинний графік робіт з визначення відхилення від вертикалі
опалубки колон тахеометром, теодолітом та електронною рейкою-виском
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Впровадження методів та способів виконання вимірювальних робіт з
детальних розмічувальних робіт, знаходить відображення в натурі на
монтажному горизонті (рис. 4.12).

б)

а)
Рис. 4.12. Техлогічні рішення вимірювальних робіт на монтажному
горизонті:
а) винесення в натуру та фіксація суміщених осей для встановлення
опалубки стін; б) технологічні отвори в плиті перекриття для внутрішньої
розмічувальної мережі
Під час підготовчих робіт виконували етап робіт зі створення вихідної
розмічувальної мережі об’єкта будівництва. Впровадження методик даного
етапу представлено на прикладі застосування на об’єкті «Будівництво
мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та
«Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» (рис.
4.13).

168

Рис. 4.13. Проектне
рішення мостового
переходу

Вихідна розмічувальна мережа для будівництва мостового переходу
створена з врахуванням вимог [57] та забезпечує: задану точність
розмічування, зведення і контролю робіт на всіх етапах будівництва;
максимальні зручності для розмічування і контролю положення центрів опор;
збереженість пунктів розмічувальної мережі в процесі будівництва і після
його завершення для використання їх при експлуатації споруди; можливість
розвитку мережі пунктів розмічувальної основи в процесі будівництва;
закладення (за необхідності) нових пунктів після завершення земляних робіт.
Реалізація створення вихідної мережі виконана до початку будівельних робіт.
Під час рекогносцировки прийнято рішення про створення планововисотної вихідної мережі як лінійно-кутової, що дає можливість досягнути
рівномірної точності по пунктах мережі та зменшити вплив випадкових
похибок вимірювань (рис. 4.14). Запроектовано 5 пунктів тривалого
зберігання (реперів) 0581, 0591, 0595, 0598, 0599, тимчасового зберігання
T1…T5, які потребують періодичного контролю.
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Рис. 4.14. Схема запроектованої вихідної мережі
Розроблені схеми конструкцій центрів для закріплення на місцевості
пунктів мережі рис. 4.15.

б)
загальний
вигляд
пунктів
а) конструкція центру пунктів тривалого виготовлення перед закріпленням
зберігання.

Рис. 4.15. Конструкцій центрів пунктів мережі

після
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Вимірювання виконувались комбінацією спостережень супутникових
систем

навігації

і

побудовою

мікротріангуляції

лінійно-кутовими

вимірюваннями за допомогою електронного тахеометра та контрольними
вимірюваннями перевищень між пунктами мережі методом геометричного та
тригонометричного нівелювання (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Вимірювання на пунктах мережі
Роботи з визначення координат пунктів вихідної мережі відповідали
наступним організаційно-технологічним вимогам: – точність виконання вимірів
відповідала необхідній точності у відповідності до діючих нормативних
документів; – підвищення точності визначення координат пунктів мережі
забезпечено згущенням мережі новими надійними пунктами та виконанням
вимірів за усіма можливими та видимими напрямками з точки виміру; – на час
виконання вимірів забезпечувалась видимість з кожного пункту мережі на
мінімум 3 суміжні пункти мережі.
Створена вихідна мережа використовувалась для всіх вимірів та побудов
протягом всього періоду будівництва.
Висновки до розділу 4:
1. На підставі виконаних досліджень сформовано множину інформаційних
завдань та послідовність їх вирішення для забезпечення повноти інформаційної
моделі процесу вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних
будівель, встановлені вихідні дані для розробки такої моделі та визначений набір
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критеріїв формування масиву невідповідностей, визначено два групові фактори,
перший з яких дозволяє мінімізувати сукупну кількість вимірів, а другий –
мінімізувати витрати часу на реалізацію вимірів.
2. Доведено існування впливу вимірювальних робіт на тривалість
будівельних процесів на прикладі геодезичного забезпечення монтажних робіт
влаштування конструкцій монолітно-каркасних будівель. Встановлено, що
трудомісткість, витрати часу на вимір, кількість необхідного персоналу при
виборі засобів вимірювань відносяться до основних факторів, оскільки при
сукупному урахуванні характеризують ступінь впливу. Крім точності, до
факторів необхідно додати додаткові фактори: ергономічність або зручність
використання.
3. Критерії прийняття рішень за факторами впливу та ступеням їх
важливості для всіх вимірювальних робіт та засобів їх виконання, дасть
можливість, з використанням експертної системи, на основі цих критеріїв,
підвищити ефективність виконання вимірювальних робіт, як з урахуванням
критерію забезпечення мінімальних термінів, вартості, якості виконання
будівельних робіт, так і з точки зору забезпечення точності.
4. Наукові розробки використано при будівництві, реконструкції та
експлуатації ряду об'єктів, де були застосовані системи інструментального
визначення параметрів будівель, споруд та території забудови. На підставі
виконаних досліджень розроблено типову методику проектування та виконання
вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель.
5. Отримані результати досліджень впроваджено при будівництві
монолітно-каркасних будівель об’єктів ТОВ «Будгруппроектінвест-2», ТОВ
«Укрбуд

девелопмент»;

реконструкції

та

будівництві

об’єктів

КП

«Спецжитлофонд»; будівництва монолітних конструкцій на об’єкті пішохідно велосипедного мосту КП «Інженерний центр». Наукові результати було
використано

проектними,

будівельними

і

інвестиційними

компаніями.

Підтверджений ефект від впровадження розробок та пропозицій склав 184,1
тис. грн.
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ВИСНОВКИ
Науково-кваліфікаційна робота містить нове вирішення актуального
науково-прикладного завдання підвищення ефективності організаційнотехнологічних рішень виконання вимірювальних робіт у складі комплексного
будівельного процесу зведення наземної частини монолітно-каркасних
будівель, що знайшло відображення в наступному:
1. Встановлено, що вимірювальні роботи, що виконують протягом
всього життєвого циклу будівлі, впливають на техніко-економічні показники
всіх його етапів. Технологія монолітно-каркасного будівництва є на даний
час

найбільш

розповсюдженою

в

цивільному

будівництві.

Серед

вимірювальних робіт геодезичні роботи, що прийняті за домінанту
досліджень, є найбільш показовими для аргументації впливу організаційнотехнологічних рішень на ефективність комплексного процесу зведення
монолітно-каркасних будівель.
2.

Тривалість

виконання

вимірювань

на

етапах

інженерних

вишукувань, проектування, експлуатації, періоду фізичного зносу та
ліквідації не впливає на тривалість виконання комплексного будівельного
процесу, а на етапі будівництва, ремонту та реконструкції вимірювальні
роботи є невід’ємною його частиною, вони знаходяться на критичному
шляху, їх слід пов’язувати з тривалістю виконання загальнобудівельних,
монтажних, спеціальних та інших робіт, оскільки зміна тривалості
вимірювань впливає на тривалість і послідовність основних робіт.
3. Розроблено алгоритмічну структуру будівельної інформаційної
моделі вибору варіанту технології вимірювальних робіт, що дозволило
оптимізувати параметри організаційних, технологічних та технічних рішень
вимірювальних робіт для скорочення етапу будівництва, та підвищити якість
будівництва.
4.

Трудовитрати

виконання

вимірювальних

робіт

у

складі

технологічного процесу є обов’язковою складовою створення інформаційноматематичної моделі комплексного

технологічного процесу зведення
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монолітно-каркасних будівель. Оптимізація процесу вимірювань у складі
інформаційно-математичної моделі з урахуванням впливу організаційнотехнологічних факторів дозволяє скоротити тривалість будівельного етапу.
5.

Дослідження

підтвердили,

що

урахування

витрат

часу

вимірювальних операцій у складі простих і комплексного технологічних
процесів, оптимізують технічно-економічні показники зведення монолітнокаркасних будівель. Критерії забезпечення мінімальних строків, вартості,
якості виконання будівельних робіт, а також забезпечення точності слід
ранжувати за ступенем їх впливу та важливості для всіх вимірювальних робіт
та засобів їх виконання. При прийнятті рішень це дасть можливість
підвищити ефективність виконання вимірювальних робіт.
6. Розроблена методика моделювання інформаційної експертної
системи та автоматизована програма опрацювання експертних даних, що
дозволяють прискорити прийняття оперативних рішень щодо оптимізації
технології та вибору засобів вимірювання будівельного етапу в умовах
невизначеності.
7. Розроблена методика мікроелементного нормування тривалості
вимірювальних робіт, що передбачає залежність тривалості від факторів
впливу на роботи: за весь період зведення об'єкта, роботи одного циклу
(ярусу), групи прийомів та окремих прийоми, дозволила визначити технікоекономічні

показники

технологічних

процесів

монтажу

опалубки

і

вимірювальних робіт у їх складі в залежності від обсягів робіт на один ярус
будівлі для різних варіантів технології вимірювань.
8.

Розроблено

вимірювальних

робіт

типову
при

методику
зведенні

проектування

та

монолітно-каркасних

виконання
будівель.

Розроблений алгоритм вибору методів вимірювальних робіт на етапі
будівництва з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу будівельних та
вимірювальних робіт.
9. Сформовано множину інформаційних завдань та послідовність їх
вирішення для забезпечення повноти інформаційної моделі процесу
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вимірювальних робіт при зведенні монолітно-каркасних будівель, що
встановлює набір критеріїв формування масиву невідповідностей, та
визначає фактори реалізації за рахунок яких реалізуються вимірювання, які
можуть розглядатися як два групові фактори, перший з яких дозволяє
мінімізувати сукупну кількість вимірювальних вимірів, а другий –
мінімізувати витрати часу на реалізацію вимірів шляхом створення
параметричної віртуальної моделі наступної захватки на основі поточної
захватки з наступною прив'язкою.
10. Наукові розробки використано при будівництві, реконструкції та
експлуатації ряду промислових та цивільних об'єктів, де були застосовані
системи інструментального визначення геометричних параметрів будівель,
споруд та території забудови. Отримані результати досліджень впроваджено
при зведенні монолітно-каркасних об’єктів в Україні. Наукові результати
було використано проектними, будівельними і інвестиційними компаніями.
Підтверджений сумарний ефект від впровадження розробок склав 184,1 тис.
грн.
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ДОДАТОК А
Приклад вибору засобів виконання вимірювальних робіт за
допомогою інформаційно-експертної системи
У [27, 28, 30, 32] розглянуті питання організації вимірювальних робіт та
вибору засобів і методів їх виконання з точки зору забезпечення мінімальних
термінів виконання робіт, вартості, якості виконання будівельних робіт при
забезпеченні їх проектної точності. В публікаціях акцентована увага на вибір
засобів вимірювань з використанням експертної системи та використанням
елементів нечіткої логіки. Експертна система забезпечує активний і науковообґрунтований вибір засобів і методів геодезичного забезпечення. При цьому
враховуються і деякі інші критерії, які звичайно ігноруються (екологічні,
ергономічні, природні та інші).
У ДП «НДІБВ» розроблено експериментальний варіант такої експертної
системи, який використано для вибору засобів вимірювань при монтажі
конструкцій [32]. В основу розробки інформаційної експертної системи
покладено її структурно-функціональну схему [30].
При розробці системи були

вирішені наступні завдання:

виконано

аналіз сучасного стану геодезичного забезпечення у будівництві, визначити всі
можливі вимірювальні роботи при монтажі конструкцій; - визначено всі
сучасні методи

і засоби вимірювань для виконання робіт при монтажі

конструкцій; розроблена база даних засобів вимірювань для інформаційної
експертної системи; - визначено фактори впливу на вибір засобів вимірювань;
- вирішено завдання оптимальної оцінки всіх факторів впливу на вибір засобів
вимірювань з застосуванням елементів нечіткої логіки та розроблено критерії
оцінки

всіх факторів впливу; - визначити критерії оптимального вибору

одного

або

кількох

засобів

вимірювань

для

виконання

конкретних

вимірювальних робіт; - розроблено інформаційну експертну систему з
відкритою структурою, що дає змогу змінювати та доповнювати.
Експертні дані для всіх факторів впливу та факторів важливості
одержані в результаті опитування п’яти експертів в області геодезії та
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усереднення цих даних. Зовнішній вигляд інтерфейсу експертної системи
”Експерт” приведено на рис. А.1.
База

знань

експертної

системи

включає

декілька

файлів:

-

expert_techno.dat – головний файл бази знань, що містить перелік всіх
визначених вимірювальних робіт, всіх засобів вимірювань та перелік засобів
вимірювань, що можуть використовуватись для конкретної вимірювальної
роботи;

-

angular

measurements.dat,

indicating the

height.dat,

linear

measurements.dat, vertical designing.dat - файли, що містять інформацію про
експертну оцінку факторів впливу для кожного засобу кожної вимірювальної
роботи (кутові геометричні вимірювання, визначення позначок висот, лінійні
геометричні вимірювання та вертикальне проектування відповідно); Importance.dat – файл, що містить експертну інформацію про фактори
важливості кожного з факторів впливу.
Ці файли є звичайними текстовими файлами і можуть коректуватись
вручну з допомогою звичайного текстового редактора, але це потребує точних
знань про формат всіх даних. Оскільки інформаційно-експертна система є
відкритою, то в ній передбачені режими введення експертних даних та
редагування уже введених даних. Вид інтерфейсу в цих режимах наведено на
рис. А.1 та А.2.
В інтерфейсі передбачено введення даних про всю роботу, її тривалість
та вартість. Для кожної вимірювальної роботи потрібно ввести дані про
частину вартості у всій роботі та потрібний клас точності виконання робіт.
Для кожної вимірювальної роботи потрібно вибрати можливі засоби
виконання робіт, орієнтуючись на точність та можливість використання для
даної роботи. При введенні засобу, що не відповідає класу точності, він при
аналізі буде вилучений з розгляду.
В базі знань використовуються наступні фактори впливу: - точність; продуктивність; - вартість; - обслуговування; - ергономічність; - кліматичні
умови; - вага та розміри.
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Рис. А. 1 Інтерфейс експертної

Рис. А.2. Інтерфейс експертної

системи в режимі введення даних

системи в режимі редагування
даних

База знань містить експертні оцінки всіх факторів впливу за
виключенням точності та вартості. Оцінка фактору впливу точності
виконується при аналізі з врахуванням потрібної точності виконання
вимірювальної

роботи.

При

невідповідності

точності

засобу

він

виключається з подальшого розгляду. Якщо точність засобу рівна потрібній
точності роботи, то фактор впливу приймається рівним 0,8, а якщо точність
засобу вища за потрібну то фактор впливу приймається рівним 1,0.
Оцінка фактору впливу вартості приймається з врахуванням наявності
приладу у виконавця робіт (фактор впливу приймається рівним 1,0), та
вартості роботи, якщо засіб відсутній. Якщо частина вартості засобу, що
припадає на термін виконання роботи, при терміні окупності 24 місяці не
перевищує 5% вартості даної вимірювальної роботи, то фактор впливу
приймається рівним 0,9, якщо менше 20% - 0,7. Якщо частина вартості
перевищує 20% - фактор впливу вартості приймається рівним 0,5. Треба
брати до уваги, що значення 0,5 – це рівна вірогідність як правильного
вибору, так не правильного. Значення фактору впливу менше 0,5 це
практично неприйнятний вибір.
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Оцінка фактору впливу продуктивності характеризує термін виконання
роботи при використанні даного засобу та продуктивність роботи. Оцінка
фактору впливу обслуговування характеризує зручність користування
засобом, потрібність допоміжного персоналу та його чисельність. Фактор
впливу ергономічності характеризує його зовнішній вигляд, можливість
проведення розрахунків вбудованими спеціалізованими калькуляторами,
тощо. Фактор впливу кліматичних умов характеризує можливість роботи в
різних кліматичних умовах, вдень та вночі та інші фактори. Фактор впливу
ваги та розмірів характеризує геометричні фактори засобу. Фактори
важливості вибрані по експертним даним і становлять наступні величини
для факторів впливу: точність - 1,0; продуктивність - 1,0; вартість - 0,8;
обслуговування - 0,7; ергономічність - 0,6; кліматичні умови - 0,6; вага та
розміри - 0,6. База знань даної експертної системи включає тільки
вимірювальні роботи, що виконуються при монтажі металевих конструкцій і
включає досить обмежений перелік робіт, що містить роботи по визначенню
позначок

висот,

вертикальному

проектування,

кутових

та

лінійних

геометричних вимірювань.
Таким чином при аналізі експертна система формує для кожного
фактору впливу нечітку множину (μ) (фазифікація) відповідно до нерівності
2.4.

Приведений

ступінь

приналежності

(μ)

(далі

просто

ступінь

приналежності) це результат множення ступеню приналежності на ступінь
важливості, причому ці значення можуть бути

різними для різних

вимірювальних робіт та різних засобів вимірювань. Такі множини
формуються

для кожної вимірювальної роботи зі своїм набором засобів

вимірювань та своїми значеннями ступеня приналежності. Значення
істинності - це величина, що характеризує відповідність всіх факторів методу
вимірювальних робіт для кожного засобу кожної вимірювальної роботи
згідно розділу 2 роботи. Тобто для кожної роботи визначають одне значення,
яке характеризує сумарний ступень приналежності всіх факторів до
конкретного засобу. Для цього використовується середнє від всіх значень
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μA(xn) множин, що характеризують конкретну вимірювальну роботу. В
результаті буде отримано для кожного засобу своє значення істинності, а
найбільше значення істинності, вказує на найбільш прийнятний засіб
вимірювань.
Значення істинності для кожного засобу (дефазифікація) визначається як
відносна сума приведених ступенів приналежності всіх факторів даному
засобу, тобто
n

D=

A

( xn)

i 1

n,

(А.1)

де xn – n - й фактор впливу; n – кількість факторів впливу.
При складних вимірювальних роботах для кожної зі складових є свій
оптимальний засіб виконання робіт, що може не відповідати оптимальному
засобу для інших робіт. В такому разі варто вибирати той, що застосовується
для найбільш складних робіт. В деяких випадках можуть використовуватись і
декілька засобів вимірювань. Це може бути при неможливості застосування
одного засобу або якщо засіб для другої роботи має дуже низьке значення
істинності.
Інтерфейс з заповненими полями для конкретної робити представлено
на рис. А.3. З результатів роботи експертної системи видно, що найбільші
значення

істинності мають електронні тахеометри. Крім того їх можна

застосовувати при всіх видах вимірювальних робіт, в той час як нівеліри –
тільки при визначенні позначок висот, теодоліти – при вертикальному
проектуванні та кутових вимірюваннях, а віддалемір – при лінійних
вимірюваннях. Звичайно, що прості засоби лінійних вимірювань, як то
лінійки, рулетки, в експертній системі не представлені і не розглядались, бо
їх використання нічим не обмежено.
Для впровадження системи розроблена база засобів вимірювань та
виконаний аналіз на основі експертних висновків можливості використання
приладів для класу точності. Експертна система для вимірювальних робіт по
забезпеченню монолітно-каркасного будівництва.
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Рис. А3. Інтерфейс системи
з введеними параметрами
робіт

Результати роботи експертна система виводить у файл формату
”Excel”, які представлені на рис. А.4.

Рис. А.4.
Результати
роботи
експертної
системи
Структура засобів вертикального проектування та їх поділ за класами
точності наведено на рис. А.5. Заповнені таблиці для засобів вимірів:
позначок висот, вертикального проектування, кутів, ліній, деформацій та
моніторингу таблицях А.1.-А.6.

Рис. А.5. Структура засобів вертикального проектування

205

Таблиця А.1.
Засоби для визначення позначок висот
Прилад

Похибка
вимірювання
1
Нівеліри оптичні
±0,4 мм
+
±2,5 мм
±5мм
Електронні нівеліри
±0,3 мм
+
±0,9 мм
±2,5 мм
Лазерні нівеліри
±0,3 мм/м

Н05, Н1
Н3
Н10
DNA03, Leica
DNA10, Leica
Sprinter 50, Leica
FL 40 Pocket II,
GEO Fennel
Rugby 200, Leica
SET 550X, SOKKIA
NET1T, SOKKIA
Точний
Технічний

2

Класи точності
3
4

5

6

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

Лазерні ротаційні нівеліри
±1,5 мм/30 м
Електронні тахеометри
5”
1”
+
+
Мікронівеліри
±0,2 мм
+
+
±3,0 мм

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Таблиця А.2.
Засоби для вертикального проектування
Прилад

Т1
Т2
Т5
Т30
LDT 520, Sokkia
SET 550X, SOKKIA
NET1T, SOKKIA
FG-L100, Германія
LV1, SOKKIA
РВЕ – 1
Висок
PENDULUM,
Roctest Telemac

Похибка
Класи точності
вимірювання
1
2
3
4
Теодоліти оптичні
1”
+
+
+
+
2,4”
+
+
+
5”
+
15”
Електронні теодоліти
5”
+
Електронні тахеометри
5”
+
+
1”
+
+
+
+
Оптичні зеніт-центрири
2”
+
+
+
+
Лазерні зеніт-центрири
5”
+
Електронна рейка висок
60”
Висок
+
0,5 мм
+
+
+
+

5

6

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
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Таблиця А.3
Засоби для кутових геометричних вимірювань
Прилад

Т1
Т2
Т5
Т30
LDT 520, Sokkia
SET 550X, SOKKIA
NET1T, SOKKIA

Похибка
Класи точності
вимірювання
1
2
3
4
Теодоліти оптичні
1”
+
+
+
+
2,4”
+
+
+
5”
+
15”
Електронні теодоліти
5”
+
Електронні тахеометри
5”
+
+
1”
+
+
+
+

5

6

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

,

Таблиця А.4
Засоби для лінійних геометричних вимірювань
Прилад

Похибка
вимірювання
1
Лінійки
Лінійки металеві повірені
5мм
Рулетки
Рулетка
5мм
Мірні стрічки
Р5УЗК, FISCO
5мм
Р30УЗК, FISCO
5мм
Віддалеміри
Світловіддалеміри
МСД-1М,
10мм
СП3, СТ3Н
Лазерні віддалеміри
Disto D3, Leica
±1,0 мм
EcoDist Plus, Geo-Fennel
±2,0 мм
Impulse 100, Laser Techno-logy ±30,0 мм
Електронні тахеометри
SET 550X, SOKKIA
(±2 мм +2 ppm)
NET1T, SOKKIA
(±1,5мм +1 ppm)
+

Класи точності
2
3
4
5

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Таблиця А.5
Засоби для моніторингу споруд
Прилад

ASW 2000, FRM
PSW 2, FRM
Niv±Comp, Dirotec

Похибка
вимірювання
1
Гідронівеліри
±0,01 мм
+
±1 мм
±2 мм

2
+
+

Класи точності
3
4
+
+
+

+
+
+

5

6

+
+
+

+
+
+

207

D422M080, SISGEO

Nivel 210, Leica
S530P, SISGEO
TILLI SCLIN 145, SISGEO
SET 550X, SOKKIA
NET1T, SOKKIA
MONMOS, SOKKIA

±0,1 мм
+
+
Датчики нахилу
1”
+
+
3”
+
10”
6’
20”
Електронні тахеометри
5”
1”
+
+
1”
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

На основі публікацій та Інтернет-ресурсів прайсів фірм-продавців
засобів вимірювання складена таблиця А.6.
Таблиця А.6
Орієнтовна вартість засобів вимірювань та похибка вимірювань
Прилад

Похибка вимірювання
Нівеліри оптичні
Н05, Н1
±0,4 мм
Н3
±2,5 мм
Електронні нівеліри
DNA03, Leica
±0,3 мм
DNA10, Leica
±0,9 мм
Sprinter 50, Leica
±2,5 мм
Лазерні нівеліри
FL 40 Pocket II, GEO Fennel
±0,3 мм/м
Лазерні ротаційні нівеліри
Rugby 200, Leica
±1,5 мм/30 м
Електронні тахеометри
SET 550X, SOKKIA
5”
NET1T, SOKKIA
1”
MONMOS, SOKKIA
1”
Мікронівеліри
Точний
±0,2 мм
Технічний
±3,0 мм
Теодоліти оптичні
Т5
5”
Т30
15”
Електронні теодоліти
LDT 520, Sokkia
5”
Оптичні зеніт-центрири
FG-L100, Германія
2”
Лазерні зеніт-центрири
LV1, SOKKIA
5”
Електронна рейка висок
РВЕ – 1
60”
Висок
Висок
5мм

Вартість, грн
4500
2200
70000
17500
11000
60000
16000
70000
150000
250000
20000
45000
10500
7000
9600
60000
34000
10000
500
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Прилад
PENDULUM, Roctest Telemac
Лінійка металева
Рулетка
Р5УЗК, FISCO
Р30УЗК, FISCO
Світловіддалемір
Disto D3, Leica
EcoDist Plus, Geo-Fennel
Impulse 100,
Laser Techno-logy
ASW 2000, FRM
PSW 2, FRM
Niv±Comp, Dirotec
D422M080, SISGEO
Nivel 210, Leica

S530P, SISGEO
TILLI SCLIN 145, SISGEO

Похибка вимірювання
0,5 мм
Лінійки
1мм
Рулетки
5мм
Мірні стрічки
5мм
5мм
Віддалеміри
10мм
Лазерні віддалеміри
±1,0 мм
±2,0 мм
±30,0 мм
20мм
Гідронівеліри
±0,01 мм
±1 мм
±2 мм
±0,1 мм
Датчики нахилу
1”
3”
10”
6’
20”

Вартість, грн
5000
10
25
50
100
5000
4000
11000
25000

50000
34000
25000
86000
10000
7500
5000
25000
35000

Для виконання оцінки ступеня приналежності факторів впливу
розроблена анкета для експертів табл. А.7.
Ступінь приналежності оцінюється значеннями в діапазоні 0 – 1.
Значення 0, 5 характеризує параметр, як рівноцінний

задовільно і

незадовільно. Менше 0,5 – це практично незадовільна оцінка. Більше 0,5
задовільна. 1,0 - це 100% придатність. Точність - Ступінь приналежності має
бути вибрана в залежності від потрібної точності робіт (при введенні
конкретних даних). Продуктивність - Ступінь приналежності фактору
продуктивності праці. Залежить для кожного засобу і від виду вимірювальних
робіт. Вартість – буде оцінюватись в залежності від вартості всіх робіт та
наявності

такого

приладу

у

виконавця.

Обслуговування

–

ступінь

приналежності оцінюється в залежності вд кількості допоміжного персоналу.
Ергономічність ступінь приналежності

залежить від

зручності роботи з

приладом, зовнішнього вигляду. Кліматичні умови – Ступінь приналежності
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характеризує здатність виконувати роботи в різних метеорологічних умовах,
вдень та вночі тощо. Вага та розміри – ступінь приналежності характеризує
вагу та розміри засобу.
Таблиця А.7

Засоби для визначення позначок висот
Нівелір оптичний 1 кл.
Нівелір оптичний 2 кл.
Нівелір оптичний 5 кл.
Нівелір електронний 1 кл.
Нівелір електронний 3 кл.
Нівелір лазерний 5 кл.
Нівелір ротаційний 5 кл.
Тахеометр електронний 1 кл.
Тахеометр електронний 3 кл.
Мікронівелір 1 кл.
Мікронівелір 3 кл.
Засоби для вертикального проектування
Теодоліт оптичний 1 кл.
Теодоліт оптичний 4 кл.
Теодоліт оптичний 5 кл.
Теодоліт електронний 4 кл.
Тахеометр електронний 1 кл.
Тахеометр електронний 3 кл.
Зеніт-центрир лазерний 4 кл.
Рейка-висок електронна 6 кл.
Висок 1 кл.
Висок 4 кл.
Засоби для кутових геометричних вимірювань
Теодоліт оптичний 1 кл.
Теодоліт оптичний 4 кл.
Теодоліт оптичний 5 кл.
Теодоліт електронний 4 кл.
Тахеометр електронний 1 кл.
Тахеометр електронний 3 кл.
Засоби для лінійних геометричних вимірювань
Лінійка
Рулетка
Віддалемір лазерний 2 кл
Віддалемір лазерний 4 кл.
Тахеометр електронний 1 кл.
Тахеометр електронний 3 кл.

вага та розміри

кліматичні
умови

ергономічність

обслуговування

вартість

продуктивність

точність

Прилад

Клас точності

Анкета для експертної оцінки вибору засобів вимірювань.
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ДОДАТОК Б
Терміни та визначення понять
Таблиця Б.1
Вибір методу нормування витрат праці
Метод нормування

Склад та характеристика методу

Ресурсний

Калькулювання в поточних цінах та тарифах елементів витрат (ресурсів),
необхідних для реалізації проектного рішення. Метод дозволяє визначити
вартість на будь-який момент часу шляхом застосування поточних витрат
матеріалів, конструкцій, часу експлуатації машин та праці робочих. Ціни
та тарифи на вказані ресурси застосовують в натуральних вимірниках
Ресурсно-індексний Поєднання ресурсного методу із системою індексів цін на ресурси, що
використовують в будівництві.
Базисно-індексний
Використання системи поточних та прогнозних індексів за відношенням
до вартості, яка визначена в базисному чи в поточному рівні попередніх
періодів. Приведення до рівня поточних цін виконують шляхом
перемноження базисної вартості за строками кошторису і кожного із
елементів технологічної структури капітальних вкладень на відповідний
індекс по галузям чи виду робіт з наступним сумуванням результатів
кошторисного документу.
БазисноСумування вартості, що розрахована в базисному рівні кошторисних цін з
компенсаційний
розрахунками додаткових затрат, що пов’язані із ростом цін та тарифів на
будівельні ресурси (матеріальні, технічні, енергетичні, трудові,
обладнання), з наступним уточненням цих розрахунків в процесі
будівництва в залежності від реальних змін цін та тарифів.
При ринкових умовах ресурсні та ресурсно-індексні методи мають
пріоритетну вагу.
Розрахунок за цінами Застосовують
для
визначення
вартості
ремонтних,
на одиницю робочого пусконалагоджувальних та інших незначних робіт.
часу
Застосування банків Застосовують банки даних про вартісні характеристики аналогічних
даних
об’єктів.
Моментних
Застосування принципів статистики та законів теорії ймовірності
спостережень
для нормування робіт з обслуговування виробництва та трудових

процесів, що не піддаються хронометражним вимірам.
Фотографії робочого Послідовне фіксування часу, що витрачає працівник упродовж робочого
дня
дня (зміни) на виконання операцій певного технологічного процесу та
перерви у роботі. Не знаходять широкого використання в зарубіжній
практиці в сфері вивчення виробничих процесів.
Мікроелементний
Визначення норм витрат праці, засноване на використанні

мікроелементів (нормативів часу елементарних трудових рухів).

Таблиця Б.2
Складові комплексних процесів прийняті в дослідженні
Технологічні
складові
процесів
Процес

Характеристика технологічних складових, що досліджуються
Послідовна зміна предметів і явищ що відбувається закономірним
порядком, сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на
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досягнення певного результату, послідовна зміна станів об'єкту в часі.
Технологі́ч-ний Впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що
процес
виконуються над початковими даними до отримання необхідного
результату.
Окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій
Операція
(прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і
технологічна
єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і
робочих пристосувань. Виконується на одному робочому місці
Передбачає, що при зведенні окремої будівлі чи комплексу бригада
Послідовний
робочих виконує кожну наступну роботу після закінчення
метод
попередньої. Загальна тривалість будівництва дорівнює сумі термінів
виконання окремих видів робіт, тобто в даному випадку потрібна
незначна чисельність персоналу, що працює на одному об'єкті. Темп
споживання інших ресурсів теж незначне.
Передбачає одночасне виконання ряду робіт на захватках. На кожній
Паралельний
захватці працюватиме самостійна ланка або бригада. Вони одночасно
метод
приступлять до роботи і в один час закінчать роботи на захватках. При
паралельному методі загальна тривалість робіт на захватці дорівнює
часу виконання всіх робіт, але при цьому зросте потреба в робочих та
інших ресурсах для одночасної роботи в залежності від кількості
робіт, які одночасно виконуються.
Поєднує переваги послідовного і паралельного методів, виключає їх
Потоковий
недоліки. Загальна тривалість будівництва менша, ніж при
метод
послідовному методі, інтенсивність використання робочих менша, ніж
при паралельному.
Ярус
Зона за висотою, в межах якої зводиться частина будинку з одного
робочого місця. Висота ярусу має забезпечити умови для найбільш
високої продуктивності праці.
Захватки
Горизонтальне розрізання, яке передбачає: рівність по трудомісткості
кожного простого процесу.
Робоча ділянка Передбачає мінімальний розмір захватки, що забезпечує роботу ланки
протягом однієї зміни.
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ДОДАТОК В
Дослідження трудовитрат будівельних процесів

Рис. В.1. Графік виконання робіт монтажу опалубки стіни без урахування варіантів технології
виконання вимірювальних робіт
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Рис. В.2. Графік виконання робіт монтажу опалубки ліфтової шахти без урахування варіантів технології
виконання вимірювальних робіт
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Рис В.3. Графік виконання робіт монтажу опалубки плити перекриття без урахування варіантів технології
виконання вимірювальних робіт
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Таблиця В.1
Техніко-економічні показники будівельних робіт з різними варіантами вимірювань монтажу опалубки колон
№
з/п

1
2

Назва показника

Значення показника на
100 м3

Нормативне на 100м3
залізобетону в ділі,
геодезичні роботи
виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

Трудовитрати виконання 960,96
процесу, люд.-год.
Тривалість процесу, год. 96,10

Значення показника на прийняті 33,75 м3 залізобетону в ділі (один ярус)

Геодезичні роботи
виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

Геодезичні роботи
виконуються
електронним
тахеометром

Геодезичні роботи
виконуються рейкоювиском

324,03

316,82

316,01

32,43

29,02

29,32
Таблиця В.2

Техніко-економічні показники будівельних робіт з різними варіантами вимірювань монтажу опалубки стін
№
з/п

Назва показника

Значення показника на
100 м3

Нормативне
на 100м3 залізобетону
в ділі геодезичні
роботи виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

1
2

Трудовитрати виконання 960,96
процесу, люд.-год.
Тривалість процесу, год. 96,10

Значення показника на прийняті 22,0 м3 залізобетону в ділі (один ярус)

Геодезичні роботи
виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

Геодезичні роботи
виконуються
електронним
тахеометром, год.

Геодезичні роботи
виконуються рейкоювиском, год.

211,41

206,72

206,19

21,14

18,90

19,08
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Таблиця В.3
Техніко-економічні показники будівельних робіт
з різними варіантами вимірювань монтажу опалубки плити перекриття
№
з/п

Назва показника

Значення показника на
100 м3

Нормативне
на 100 м3 залізобетону
в ділі геодезичні
роботи виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

1
2

Трудовитрати виконання 488,72
процесу, люд.-год.
Тривалість процесу, год. 48,87

Значення показника на прийняті 288,30 м3 залізобетону в ділі (один ярус)

Геодезичні роботи
виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

Геодезичні роботи
виконуються
електронним
тахеометром, год.

Геодезичні роботи
виконуються рейкоювиском, год.

1369,90

1360,46

1360,19

137,00

132,02

132,53
Таблиця В.4

Техніко-економічні показники будівельних робіт з різними варіантами вимірювань монтажу опалубки ліфтових шахт
№
з/п

Назва показника

Нормативне
на 100м3 залізобетону
в ділі геодезичні
роботи виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

1
2

Значення показника на прийняті 27,0 м3 залізобетону в ділі (один ярус)

Значення показника на
100 м3

Трудовитрати виконання 960,96
процесу, люд.-год.
Тривалість процесу, год. 96,10

Геодезичні роботи
виконуються
теодолітом, нівеліром,
рулеткою

Геодезичні роботи
виконуються
електронним
тахеометром, год.

Геодезичні роботи
виконуються рейкоювиском, год.

260,00

254,24

254,65

26,0

23,43

23,87
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ДОДАТОК Г
Типова методика організаційно-технологічного проектування
вимірювальних робіт
1.1 Типові вимоги до проектування та виконання вимірювальних робіт
Проект виконання геодезичних робіт (ПВГР) розроблений на основі
діючих нормативних документів та з врахуванням особливостей об’єкту
будівництва згідно робочих креслень та проектної документації.
ПВГР розроблений для геодезичного забезпечення будівництва об’єкту.
Встановлює

склад,

точність,

засоби

та

послідовність

виконання

вимірювальних робіт, а також передбачає контроль точності геометричних
параметрів конструкцій на всіх стадіях будівництва та організацію роботи
геодезистів. ПВГР розробляється відповідно до [56, 89]. ПВГР узгоджується з
ПОБ та ПВР за основними показниками: межі будівельного майданчика,
прийняті методи та технологія будівництва, принципові рішення з організації і
послідовності робіт, вимоги щодо міцності, стійкості та надійності об’єкта
будівництва, вимоги комплексної безпеки будівництва.
У ПВГР додатково до вимог з розроблень ПОБ і ПВР містяться
відомості: точність і метод створення розмічувальної мережі об‘єкту
будівництва, рекомендована схема розташування й закріплення пунктів
мережі, типи центрів; точність і методи виконання детальних розмічувальних
робіт, контрольних вимірів, виконавчого знімання; відомість потреби в
матеріальних і людських ресурсах відповідно до [141].
Для розробки проекту виконання вимірювальних робіт вихідними
даними служать: Генеральний план будівництва; План фундаментів; Плани
поверхів; Вертикальні розрізі; Проект виконання робіт (ПВР); Проект
організації будівництва (ПОБ);
Склад геодезичних робіт на об’єкті будівництва:


Створення та згущення розмічувальної мережі;



Побудова внутрішньої розмічувальної мережі;



Детальні розмічувальні роботи;
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Геодезичний контроль та виконавче знімання геометричних

параметрів конструкцій;


Виконавче знімання підземних та наземних комунікацій;



Виконавче знімання елементів благоустрою;



Геодезичний моніторинг об’єкту будівництва та будівель і споруд,

прилеглих до об’єкта будівництва;


Геодезичне контрольне знімання будівель (споруд) завершеного

будівництва.
Геодезичні роботи є невід’ємною частиною технологічного процесу
будівельного виробництва, їх слід виконувати за єдиним для даного об’єкта
графіком у взаємозв’язку з термінами виконання будівельних робіт.
Організаційно-технологічні показники геодезичних робіт залежать від впливу
будівельних робіт, що викликають вібрацію, коливання, перешкоди освітлення
та прямої видимості на пункти мережі, тощо.
Геодезичні

вимірювання

виконують

за

допомогою

засобів

вимірювальної техніки (тахеометри, нівеліри, рулетки та інше), що пройшли
періодичну повірку та повірку після ремонту, а за необхідності позачергову,
експертну та інспекційну повірку згідно з [75, 76, 86]. Перед початком
виконання робіт виконують перевірки та юстування засобів вимірювання, а
рулетки та рейки необхідно прокомпарувати.
Геодезичні роботи забезпечують проектну точність зведення будівель та
дотримання геометричних параметрів, закладених у проекті. Досягається це
шляхом

своєчасного

забезпечення

групи

робочими

кресленнями

,

розмічувальними даними, контролем якості за точністю будівельних робіт.
Геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівництва
спеціалістами геодезичної служби не знімає відповідальності з лінійних
інженерно-технічних працівників за точність та якість будівельно-монтажних
робіт, за виконання простих детальних розмічувальних робіт. Проміжний
операційний контроль виконують виконроби та майстри, які ведуть
будівельно-монтажні роботи.

219

Працівники

геодезичних

підрозділів

несуть

відповідальність

за

правильність вимірів в процесі виконання технологічних операцій. Виконання
вимірів для забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій у
складі виробничого (операційного) контролю якості покладається на
виконавців будівельних робіт.
1.2 Вихідні вимоги для проектування, що характеризують об’єкт
будівництва
Об‘єкт будівництва: «Назва об’єкту» (Адреса об'єкту) складається з
одного 25-ти поверхового будинку. Клас наслідків (відповідальності) – СС3.
Ділянка для будівництва площею (кількість га) має багатокутну форму в
плані наближену до прямокутної. Територія ділянки вільна від забудови.
Існуючі інженерні мережі зберігаються, або частково переносяться згідно з
проектними рішеннями. Тривалість будівництва об’єкту встановлюється в
Замовником, або розраховується проекті. Враховується послідовність робіт,
наприклад,

що

будівельно-монтажні

роботи

будуть

виконуватися

послідовними методами з частковим сполученням окремих видів робіт за
часом, за наявності матеріалів, виробів та обладнання на складі, без
урахування технологічних перерв.
Схема розміщення об‘єкта будівництва наведена на рис. Г.1.

Рис. Г.1. Схема розміщення будівництва
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1.3 Конструктивні особливості та інженерно-геологічні умови об’єкта
будівництва
Конструктивна

схема

–

монолітний

залізобетонний

каркас

(з

вертикальними з/б пілонами та ядрами жорсткості). Висота підвального
поверху (-2-го поверху, на відм. -7,200м) – 3,3 м , висота -1-го поверху (на
відм. -3,900м) – 3,9м, висота 1-го та типового поверху - 3,3м, висота 2-го та 11го поверху – 3.0м. Фундаменти – буроін’єкційні палі діаметром Ø620м,
L=14.5-17.1м, об’єднані плитним монолітним ростверком h=700 мм. Матеріал
паль – монолітний залізобетон.

З’єднання паль і ростверку – жорстке.

Монолітний ростверк виконується по підготовці h=100 мм.

Вертикальні

несучі елементи каркасу – пілони (250х1000мм, 250х1200мм, 250х1500мм,
300х1500мм), ядра жорсткості товщина стін 200мм. Матеріал вертикальних
несучих елементів каркасу – монолітний залізобетон.
Перекриття – монолітне залізобетонне товщиною 200мм. Сходи –
монолітні залізобетонні, та збірні залізобетонні. Внутрішні стіни – цегляна
кладка товщиною 250мм. Перегородки – цегляна кладка товщиною 120мм.
Зовнішні стіни – цегляна кладка товщиною 250мм, бетонні стіни.
В межах розвіданої глибини (34,5м) гідрогеологічні умови ділянки
вишукувань характеризуються наявністю одного водоносного горизонту, який
приурочений до алювіально-делювіальних та частково техногенних відкладів.
Встановлений рівень водоносного горизонту в період вишукувань (вересніжовтні 2017р.) зафіксований на глибинах 0,4-9,8м, що відповідає абсолютним
відміткам 123,05-132,45м. Живлення горизонту відбувається за рахунок
інфільтрації атмосферних опадів, вод поверхневого та підземного стоку, та за
рахунок водовитоків з водогінних комунікацій на суміжних територіях.
Розвантаження горизонту здійснюється поза ділянкою об’єкта.
Прогнозний підйом рівня підземних вод складає до 1,0м при незмінних
граничних умовах. Не виключене підняття рівня підземних вод практично на
денну поверхню. Інженерно-геологічні умови ділянки інженерно-геологічних
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вишукувань згідно з [47] належать до ΙΙΙ (складної) категорії. Нормативна
глибина промерзання ґрунту 1,10м.
2. Основи проектування організації вимірювальних робіт
Геодезичні виміри на всіх етапів будівництва виконуються групою
фахівців у складі: інженер геодезист 1 люд. помічник геодезиста 1 люд.
До комплексу геодезичних робіт входить:
- приймання від Замовника геодезичної документації, закріплених
пунктів розмічувальних мережі, осей будівлі, трас інженерних комунікацій,
червоних ліній;
- перевірка геометричних розмірів, координат і позначок, узгодження та
усунення недоліків; підготовка дозволів на виконання будівельних робіт;
- встановлення єдиної системи координат, висот для всіх учасників
будівництва;
- виконання робіт із згущення розмічувальної мережі;
- контроль за збереженням пунктів розмічувальної мережі, їх
поновлення та заміна знищених з визначенням їх координат;
- виконання розмічувальних робіт: винесення в натуру осей, монтажних
отворів і контроль за їх збереженням;
- геодезичний контроль за правильністю виконання будівельних робіт
відповідно до проектних рішень та норм і стандартів;
- постійне геодезичне забезпечення і контроль за зведенням конструкцій
будівлі і споруд, а за необхідністю бракування їх;
- проведення виконавчого знімання закінчених будівельних об‘єктів або
окремих їх частин і складання виконавчої схеми;
- надання геодезичної документації Замовнику для коригування робіт і
додаткових проектних рішень у процесі будівельних робіт;
- забезпечення субпідрядних організацій геодезичною інформацією,
узгодження і координація геодезичних;
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- підготовка виконавчої технічної документації для здачі зведеного
об‘єкта робочій або державній приймальній комісії.
Створення вихідної розмічувальної мережі для будівництва (опорна
мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка),
спостереження за її сталістю та вимірювання деформацій основ, фундаментів,
конструкцій будівель їх частин, фундаментів технологічного устаткування
об'єкта нового будівництва та будинків, інженерних мереж, підземних споруд
та об'єктів інфраструктури, що його оточують, у процесі будівництва у
відповідності до вимог [56] є обов’язком Замовника. Побудова і розвиток
внутрішньої розмічувальної мережі та контроль за її збереженням, виконання
детальних розмічувальних робіт під час будівництва, контроль точності
геометричних параметрів будівель та виконавче знімання у відповідності до
вимог [56] є обов’язком Підрядника.
Геодезист має право:
- давати вказівки лінійному інженерно-технічному персоналу відносно
дотримання точності розмічувальних і монтажних робіт; надавати необхідну
інформацію головному інженеру; - зупиняти виконання будівельних робіт у
разі можливої аварії будівлі об’єкту чи окремих вузлів внаслідок порушення
геометричних параметрів проекту.
Геодезист в своїй роботі дотримуються вимог діючих нормативних
документів в галузі будівництва та охорони праці. Геодезичні роботи
виконуються у денний проміжок доби.
У відповідності до вимог [56, 89] допускається виконання геодезичних
робіт лінійним інженерно-технічним персоналом будівельної організації.
Можуть виконувати: детальні розмічувальні вимірювання від закріплених
базових осей, винесення проектних робочих розмірів і позначок від
закріплених на монтажних горизонтах осей та позначок.
При виконанні комплексу геодезичних робіт на об'єкті будівництва
геодезисти виконавців будівельних робіт, за потреби, ведуть у відповідній
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формі, дотримуючись правил заповнення „Журнал виконання геодезичних
робіт та геодезичного контролю”, „Реєстр виконавчих геодезичних схем”.
Геодезистам має бути відведене місце для виконання обчислень,
складання схем, зберігання технічної й виконавчої документації, приладів та
устаткування. Засоби вимірювань та устаткування повинні зберігатися в сейфі
й переноситися в штатних футлярах.
Календарний графік виконання геодезичних робіт складається після
створенні на об’єкті вихідної розмічувальної мережі. Графік погоджується із
загальним календарним графіком будівництва та

складається в наступній

послідовності:
- з загального календарного графіку встановлюється перелік робіт, що
вимагають геодезичного забезпечення;
- встановлюється черговість і терміни виконання геодезичних робіт із
забезпечення вимірювань відповідно до стадій будівництва;
- встановлюються терміни й конструкції операційного контролю,
конструкції для контролю узгоджуються з авторським наглядом або
вибираються із проекту виконання робіт;
- встановлюються терміни виконання виконавчого знімання і складання
виконавчих схем конструкцій і закінчених об’єктів.
Геодезисти будівельних організацій відносяться до основних підрозділів
підприємства [141], структура та штат яких визначаються їх керівництвом,
відповідно до об'ємів та видів робіт. Геодезичні роботи можуть виконуватись
власними силами будівельних організацій та геодезичними підприємствами
або службами сторонніх організацій, що мають відповідні дозвільні документи
для виконання цих робіт.
Вартість геодезичного забезпечення будівництва входить до глав
зведеного кошторису на будівництво. Вартість

геодезичних робіт на

створення опорної розмічувальної мережі будівельного майданчику та
закріплення її пунктами та знаками на місцевості визначається окремо. Ці
роботи відносяться до «Підготовка території будівництва» глави 1 зведеного
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кошторису. Вартість геодезичних вишукувань відносить до глави «Проектні та
вишукувальні роботи» глави 12 зведеного кошторису. Вартість геодезичних
спостережень за деформаціями будівель відносяться до глави «Утримання
служби Замовника та авторський нагляд» глава 10 зведеного кошторису.
Вартість геодезичних робіт на створення розмічувальної мережі, геодезичні
вишукування та спостереження за деформаціями визначається кошторисним
розрахунком з використанням цін на проектні та вишукувальні роботи [70].
3. Основи проектування технології створення вихідної розмічувальної
мережі будівельного майданчика
Створення вихідної розмічувальної мережі будівельного майданчика
згідно з [49] виконується у складі підготовчих робіт, для розгортання фронту
робіт будівництва. Виконуються після

земляних робіт та вертикального

планування будівельного майданчика.
Замовник зобов'язаний не менш ніж за 10 днів до початку виконання
будівельно-монтажних робіт передати підряднику закріплену розмічувальну
мережу для будівництва по акту [56] та технічний звіт з оцінкою точності
положення закріплених пунктів, складений відповідно до [47], що містить: схему, закріплених на місцевості, пунктів розмічувальної мережі будівельного
майданчика; - схему, закріплених на місцевості, реперів, не менше двох на
об’єкт; - абриси та каталоги координат, висот пунктів розмічувальної мережі; оцінку точності вимірів.
Мережа передається Замовником Підряднику Актом [56]. Прийняття
пунктів

мережі

виконується

тільки

після

перевірки

на

місцевості

контрольними промірами та ув’язки розмірів та позначок з точністю не нижче
ніж приведеної в таблицях 1 та 2 [56]. Для проектування розмічувальної
мережі як вихідні, використані репери Rp1, Rp2, Rp3. Координати вихідних
реперів, пунктів мережі та перетину осей наведені у табл. Г.1.-Г.3
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Таблиця Г.1
Координати вихідних реперів розмічувальної мережі об‘єкту
Назва
Rp1
Rp2
Rp3

Х
57942,273
58026,841
57928,943

У
21907,375
21877,839
21841,964

H
114.414
116,352
116.424

Таблиця Г.2
Координати пунктів розмічувальної мережі об‘єкту будівництва
Назва
М1
М2
М3

Х
57989,818
57924,040
57756,490

У
21867,942
22006,334
21656,092

H
120.628
157,878
164.118

Таблиця Г.3
Координати точок перетину осей об‘єкту
Точка
1
2
3
4

Перетин
осей
А/1
А/10
К/1
К/10

Місцева система координат
X
Y
57883,733
21838,494
57885,830
21867,418
57912,657
21836,397
57914,754
21865,321

Умовна система координат
X
Y
313,722
691,125
313,722
720,125
342,722
691,125
342,722
720,125

Дані зі створеної опорної розмічувальної мережі використовуються для
подальшого згущення мережі будівництва.
Рекомендована

схема

запроектованої

розмічувальної

мережі

будівельного майданчика на весь об‘єкт будівництва наведена на рис. Г.2, Г.3.
Рекомендована

запроектована

схема

мережі

наведена

орієнтовно,

з

наближеними координатами. Кількість пунктів та їх положення в мережі
можуть бути змінені за результатами рекогносцировки. Загальна геометрія
мережі (кути на напрямки) повинна зберігатися, для забезпечення необхідної
точності вимірювань. Кількість пунктів мережі може бути зменшена не більше
ніж на 2-3 пункти. Кількість напрямків вимірювань на пункти мережі не
повинна зменшуватися. Кути між напрямками мережі не повинні змінюватися
більш ніж на 20º. Попередню оцінку точності мережі виконано за допомогою
програмного забезпечення CREDO DAT. Методом вільної станції та полярної
засічки були отримані наближені координати запроектованих пунктів мережі.
При зрівнюванні прийнято за вихідні Rp1, Rp2, Rp3.
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Максимальна середньоквадратична похибка положення пунктів склала 2
мм, середня 2 мм, що задовольняє вимоги [56], за умови, що точність кутових
вимірювань 5 секунд і лінійних 1,5 мм. Позначки пунктів визначити
геометричним нівелюванням ІV класу або тригонометричним нівелюванням.
Всього запроектовано 9 пунктів розмічувальної мережі на об’єкт будівництва.
Пункти мережі 1, 4 (на огорожі), 2, 3, 5-9 (на конструкціях прилеглих
будинків) закріпити орієнтирними знаками - плівковими відбивачами або
призмами (рис. Г.5), пункти Rp1, Rp2, Rp3 закріплені дюбелями.
Таблиця Г.4
Приклад відомості координат пунктів
розмічувальної
мережі
(проектні
координати)

Рис.
Г.2.
Приклад
схеми
розмічувальної мережі будівництва на
генплані
Приклад відомості
положення пунктів
зрівнювання

Рис.
Г.3.
Приклад
розмічувальної мережі

схеми

Таблиця Г.5
оцінки точності
за результатами
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В умовах щільної забудови допускається закріплення пунктів мережі
орієнтирними знаками - призмовими та плівковими відбивачами (рис. Г.5) та
інших тимчасових орієнтирних знаків на будівлях, що знаходяться поза зоною
впливу будівельних робіт.

Пункти мережі, що закріплені призмами

(плівками), та тимчасовим знаком, підлягають спостереженням за сталістю
положення, частотою не рідше ніж 2 рази на рік.
1 – металева пластина розміром 200 мм × 200 мм
× 15 мм; 2 – заклепка із металу; 3 – анкер
діаметром 15 мм; 4 – металева труба діаметром
від 50 до 70 мм; 5 – бетон класів В7,5-В12,5; 6 –
якір; 7 – пісок; 8 – два шари руберойду РЧ = 320;
h1 – відповідає найбільшій глибині промерзання
ґрунту; h2 – визначається відповідно до таблиці

Ґрунт
Піщаний
Суглинистий

h1
h2

0,6
0,1
0,6

Значення величини h2 при глибині
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,9
1,1
1,4
1,6
1,8

1,8
0,6
2,0

2,0
0,7
2,1

Рис. Г.4. Засіб закріплення розмічувальної мережі об’єкта з тривалістю
будівництва більше ніж 0,5 року

а)

б)

в)

г)

Рис. Г.5. Засоби закріплення розмічувальної мережі:
а) дюбелем, б) металевою трубою або арматурою, в) плівковим
відбивачем, г) призмовим відбивачем

Розмічувальної мережа будівельного майданчика використовується для
виконання детальних розмічувальних робіт при зведені підземної частини
конструкцій об’єкту, для створення внутрішньої розмічувальної мережі
підземної частини, та створення внутрішньої розмічувальної мережі на
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монтажному горизонті. Допускається використання розмічувальної мережі без
побудови зовнішньої, оскільки будівництво ведеться в умовах ущільненої
забудови,

точність положення пунктів дозволяє виконувати розмічувальні

роботи з пунктів мережі будівельного майданчика. Пункти зовнішньої мережі
в межах будівельного майданчика можуть бути пошкоджені, знищені або
зміщені внаслідок земляних робіт та руху важкої техніки по будівельному
майданчику.
Розмічувальної мережа будівельного майданчика призначається для
виконавчого знімання в період будівельних робіт, створення виконавчого
генплану споруди та виконання розмічувальних робіт і контрольних
вимірювань при встановленні елементів конструкцій в проектне положення.
Нівелірні мережі будівельного майданчика створити

у вигляді нівелірних

ходів, що спираються не менш ніж на два репера опорної мережі. Пункти
нівелірної і планової мереж доцільно поєднувати. Винесення в натуру
головних осей комплексу, за необхідності, виконати від розмічувальної мережі
будівельного майданчика. Тимчасовими знаками (Рис. Г.5) закріплюють на
місцевості

основні

(головні)

розмічувальні

осі,

або

кути,

утворені

перетинанням основних розмічувальних осей.
Розмічувальні роботи виконуються відповідно до розмічувального
креслення, згідно якого виносяться та закріпляються в натурі геометричні
параметри між осями. Спосіб винесення в натуру обирають, виходячи з умов
місцевості, розмірів, типу споруди, точності. Рекомендується застосовувати
метод вільної станції (рис. Г.6). Оцінка точності винесення в натуру цим
способом наведена в табл. Г.6.
Таблиця Г.6
Приклад відомості оцінки положення
точності вільної станції та розмічуваної осі
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Рис. Г.6. Приклад схеми розмічування
осі методом вільної станції на генплані
Враховуючи точність запроектованої мережі, вимоги до точності,
проблематичність збереження пунктів на місцевості розмічування осей можна
виконувати наступним чином: - розмічування всіх осей об’єкту виконувати з
однієї станції, як показано на рис. Г.6 з точністю кутових вимірювань 5’’ і
лінійних 1,5мм; - розмічування на монтажному горизонті проводити від
пунктів мережі скп положення яких не перевищує 1,5 мм з однієї станції; земляні роботи, розмічування доріг та благоустрою можливо виконувати з
використанням методу вільної станції від декількох пунктів розмічувальної
мережі будівельного майданчику; - при виконанні вимірювальних робіт
методом вільної станції особливу увагу приділяти кутовим вимірюванням.
Розмічування осей допустимо виконувати з кількох станцій при скп
положення вільної станції не більше 1,5 м. В іншому разі розмічувальні
роботи проводити з 1 станції. Необхідно періодично контролювати положення
пунктів найближчих до будмайданчика відносно інших пунктів мережі. Для
контролю винесення в натуру розмічувальних осей виконують контрольні
проміри до сторін та пунктів мережі, а також вимірюваннями діагоналей та
сторін прямокутника, що утворюється осями. Після вирівнювання результатів
виконаних вимірювань та визначення координат точок закріплення осей, їх
порівнюють з проектними значеннями та знаходять величини лінійних
редукцій (невідповідності). У випадку значень редукцій понад 3 мм змінюють
положення центрів осьових знаків та місцевості і виконують контрольні кутові
та лінійні вимірювання
Точки закріплення осей та репери закріпити від контуру будівлі на
відстані не менше ніж 15 м в місцях, вільних від розміщення підземних та
надземних споруд, складування матеріалів тощо. Закріплення виконувати
тимчасовими знаками (рис. Г.5) Максимальна відстань до точки розмічування
становить 50м. У разі доповнення існуючої мережі об‘єкта будівництва
новими пунктами, вони записуються в таблиці Г.7. та доносяться геодезистам,
що працюють об’єкті.
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Таблиця Г.7.
Приклад відомості координат мережі згущення (заповнюється геодезистом
будівельного майданчика)
№ п/п
1
…
n

Назва пункту

Пункти

Х(м)

розмічувальної

Y(м)

мережі

об‘єкта

Примітка

будівництва

підлягають

постійному контролю стабільності їх положення. Контроль стабільності
розмічувальної мережі на будівельному майданчику слід виконувати перед
виносом осей на ростверк та перекриття цокольного поверху будинків, а також
по закінченні весняного та осіннього періодів.
Контроль полягає в огляді зовнішнього вигляду знаків, визначенні
стійкості знаків та реперів, в конкретному вимірюванні кутів і відстаней між
ними, у повторному нівелюванні висотних реперів. Контроль стабільності
положення пунктів розмічувальної мережі виконується шляхом повторних
лінійних вимірів довжин сторін мережі з точністю не нижче ніж в табл. 1 [56].
При визначенні деформацій реперів розмічувальної мережі середня
квадратична похибка повинна не перевищувати величин, встановлених [61]
для I класу точності. Забезпечити повну стабільність просторового
положення пунктів розмічувальної мережі неможливо, необхідно вносити
коригування у вихідні дані та ознайомлювати з результатами всіх
геодезистів, що працюють на будівництві. Періодичність контрольних
спостережень за стабільністю пунктів та реперів розмічувальної мережі поза
зоною деформацій, виконується не рідше ніж 2 рази у різні сезони року; в
зоні деформацій – перед передачею позначки та координат базисної фігури
на наступний монтажний горизонт.
Пункти мережі, які закріплені орієнтирними знаками - плівковими чи
призмовими відбивачами, та пункти, які закріплені тимчасовими знаками,
підлягають спостереженням за сталістю положення, частотою не рідше ніж 1
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раз на місяць, Підрядником, і відповідно до вимог [56], з контрольними
спостереженнями Замовником.
4.1 Підбір вимірювального обладнання та устаткування
Умови забезпечення точності вимірів приймається відповідно до [56,
дод. А]. Умови забезпечення точності кутових вимірювань наведені у таблиці
Г.8,

лінійних вимірювань - у таблиці Г.9, геометричного нівелювання -у

таблиці Г.10
Таблиця Г.8
Умови забезпечення точності кутових вимірювань
Середні квадратичні похибки результатів кутових
Процеси, умови
вимірювань
вимірювання, тип приладів,
клас точності приладів
3"
5"
10"
15"
30"
Клас точності теодолітів або
А1, А2
В6
В10
С30
тахеометрів
Середні квадратичні похибки
0,5 мм
1 мм
3 мм
центрування, не більше
Метод центрування
Оптичним центриром
Оптичним
Оптичним
кутомірного приладу і
або примусове
центриром,
центриром
візирних цілей
центрування
виском
Середні квадратичні похибки
фіксування пунктів та
0,5 мм
1 мм
3 мм
маркування осей та точок, не
більше
Фіксування центрів пунктів
Олівцем,
Рисувалкою
Керном
та маркування осей та точок
шпилькою
Кількість прийомів
2
1

Таблиця Г.9
Умови забезпечення точності лінійних вимірювань
Процеси, умови
вимірювання, тип приладів,
клас точності приладів
Укладання в створ
Сила натягу
вимірювального приладу, Н
Похибка вимірювання
температури для врахування
різниці температури
компарування і вимірювань,
не більше°С
Кількість відліків

Відносні середні квадратичні похибки лінійних вимірювань
L
25000

L
15000

L
10000

L
5000

А. Сталевими рулетками
За допомогою
теодоліта
-

L
2000

Візуально

Динамометром, 100

Вручну

Засіб вимірювання температури
-

-

0,5

1,0
2 пари відліків і 1 зсув

2,5
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Провис рулетки

-

Нівелюванням

Візуально

Фіксація проміжних точок
Визначення перевищення
кінців лінії, що вимірюється
Максимальна допустима
похибка рулеток або
невизначеність при
калібруванні, мм, не більше

-

Рисувалкою

Керном

-

Не
враховується
Олівцем

Нівелюванням

І клас точності
Δ =±(0,1+0,1×L)
або калібрована
U =0,05+0,05×L

ІІ клас точності
Δ =±(0,3+0,2×L)
або калібрована
U =0,15+0,1×L

ІІІ клас
точності
Δ =±(0,6+0,4×L)
або калібрована
U =0,3+0,2×L
Границі допустимої
Робочий еталон 3-го 2-й клас точності за
3-й клас
похибки рулеток, мм
розряду за ДСТУ 3741
ДСТУ 4179
точності за
Δ = ±(0,01+0,01×(L-1) Δ=±(0,3+0,15×(L-1)
ДСТУ 4179
Δ =±(0,4+0,2×
×(L-1)
Б. Тахеометрами, сканерами, ГНСС-приймачами світловіддалемірами або віддалемірами
лазерними ручними
Центрування приладів
Оптичним центриром
Оптичним
Оптичним
або примусове
центриром
центриром або
центрування
виском
Олівцем,
Фіксація центрів знаків
Рисувалкою
Керном
шпилькою
Похибка вимірювання
температури повітря, °С, не
2
4
5
10
20
більше
Похибка вимірювання
атмосферного тиску, кПа
0.5 (4)
0.9 (7)
1.23 (10) 2.7 (20)
6.7 (50)
(мм рт. ст.), не більше
Визначення перевищення
Нівелюванням
кінців лінії, що вимірюється
Клас точності приладу при
вимірювані довжини, не
1
2
3
4 або 5
нижче
Примітка 1. При роботі на монтажному горизонті поправка в довжину рулетки за
врахування різниці температури компарування і вимірювань не вводиться.
Примітка 2. D – довжина, що вимірюється виражена в кілометрах.
Примітка 3. L – довжина, що виміряється виражена в метрах.
Примітка 4. Класи точності рулеток згідно з додатком 10 Технічного регламенту засобів
вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2016 № 163

Таблиця Г.10
Умови забезпечення точності геометричного нівелювання
Умови вимірювання, тип приладів, клас
точності приладів
Клас точності, не нижче:
- оптичних нівелірів
-

лазерних нівелірів

Нерівність плечей на станції, м, не більше
Максимальна відстань від нівеліра типу Н-

Середні квадратичні похибки вимірювання
перевищення на станції
1 мм
2 мм
3 мм
5 мм
А1

В2

В3

С5

-

-

D05

D1

5
50

10
60

15
75

25
100

233

05 до інварної рейки, м, не більше
Максимальна відстань від нівеліра типу Н05 до рейки з ціною поділки 1 мм, м, не
більше
Максимальна відстань від нівеліра типу Н3 до шашкової рейки, м, не більше
Максимальна відстань від нівеліра типу Н3
до
рейки
з
ціною
поділки
1 мм, м, не більше
Висота
візирного
променя
над
перешкодою, м, не менше

20

зо

40

40

-

20

40

75

10

20

-

-

0,3

0,2

0,1

Приклад комплектації засобами вимірювань приведені в табл. Г.11.
Підбір виконується на основі визначених умов точності та потужностей в
комплектації приладами геодезичної служби на майданчику будівництва.
Таблиця Г.11.
Нормокомплект приладів та устаткування
Прилади та устаткування
Кількість, шт.
Точний електронний тахеометр від 5″ в комплекті з
1
режимом роботи без відбивача до 500м
Штатив для тахеометру
1
Плівкові відбивачі ВП50
20 шт
Призмові відбивачі
3 шт
Вішка з міні призмою (будівельна)
1 шт
Нівелір точний в комплекті
1
Рейки нівелірні телескопічні
2
Рулетка лазерна
1
Рулетка фібергласова
1
Рулетка сталева
1
Відбивачі
4
Комп’ютер
1
Ноутбук
1
Калькулятор
1
Лінійка металева довжиною
2
Динамометр до 10 кг
1
Дюбель будівельний
200
Виски сталеві будівельні 2м
2
Керн
2
Молоток
1
Термометр-пращ
1
0
Кутник контрольний 90
2
Фарба масляна, кг
2
Олівці будівельні
50

234

Щітка волосяна
Щітка металева
Капроновий будівельний шнур, м

2
2
5

5 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ НУЛЬОВОГО
ЦИКЛУ ТА ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ ЕТАПУ БУДІВНИЦТВА
5.1. Технологічні вимоги до виконання вимірювальних робіт
Основою технології виконання вимірювальних робіт є дотримання
точності геометричних параметрів. Технологічні вимоги до виконання
вимірювальних робіт наведені в таблиці Г.12.
Таблиця Г.12.
Технологія та види інженерно-геодезичних робіт та результати цих робіт
Види інженерно-геодезичних
робіт

Документація
Вихідна, для
Виконавча ,по
виконання
закінченню
Підготовчі роботи
1. Вивчення та перевірка
1. Генеральний план
1. Схема закріплення
робочих та розмічувальних
2. Розмічувальне
пунктів розмічувальної
креслень
креслення
мережі
3. План фундаментів та
2. Акт передачі пунктів
стін підвалин
розмічувальної мережі
Геодезичне забезпечення влаштування котловану
1. Розмічення контуру
1. План фундаментів,
1. Виконавче плановокотловану
генеральний план
висотне знімання
котловану зі складанням
виконавчої схеми
2. Попереднє нівелювання
поверхні землі
3. Визначення об‘ємів
земляних робіт
4. Передача позначок на дно
котловану
5. Винесення та вивірення
горизонтальних та нахилених
площин котловану
6. Винесення основних осей на
2. схема основних осей
дно котловану
мережі
Геодезичне забезпечення будівництва підземної частини
1. Детальне розмічування
1. План пальового поля
пальового поля
2. Виконавче знімання
1. Виконавча схема
пальового поля
пальового поля
3. Детальне розмічування
1. План ростверку
конструкцій ростверку
2. Розріз ростверку
4. Виконавче знімання
1. Виконавча схема
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Види інженерно-геодезичних
робіт

Документація
Вихідна, для
Виконавча ,по
виконання
закінченню
конструкцій ростверку
ростверку
Геодезичне забезпечення будівництва надземної частини
1. Розмічування та закріплення
1. Прив‘язка базисної
1. Схема закріплення
внутрішньої розмічувальної
фігури
внутрішньої
мережі
2. План 1-го поверху
розмічувальної мережі (за
потреби)
2. Передача осей та позначок
3. План поверхів
Можливе використання
внутрішньої розмічувальної
пунктів зовнішньої
мережі на монтажні горизонти
розмічувальної мережі
3. Виконавче знімання
4. Розрізи типових
2. Виконавчі схеми
вертикальних елементів в
поверхів
вертикальних елементів в
плані та по висоті
плані та по висоті
4. Виконавче знімання
5. Креслення шахт
3. Виконавчі схеми
ліфтових шахт
ліфтів
діагоналей ліфтових шахт
4. Виконавчі схеми
вертикальності ліфтових
шахт
5. Виконавче знімання плити
6. Креслення плити
5. Виконавчі схеми
перекриття
перекриття
планового положення плит
перекриття кожного
поверху
6. Виконавчі схеми
горизонтальності плит
перекриття
Геодезичне забезпечення будівництва підземних комунікацій
1. Детальний винос в натуру
1. Генеральний план
1. Виконавче знімання
осей траси
зовнішні мереж
траси в м 1:500 зі всіма
спорудами на них
2. Контроль за позначками під
2. Повздовжній
2. Виконавча схема
час відкриття траншеї,
профіль траси
профіля траси
укладанні труб, влаштуванні
лотків, камер колодязів
3. Виконавче знімання трас
3. Генеральний план
3. План контрольнокомунікацій до засипання
зовнішніх мереж
геодезичного знімання
траншей
Геодезичне забезпечення будівництва об‘єктів благоустрою
1. Детальний винос в натуру
1. Генеральний план
1. Виконавчі схеми
під’їзних доріг, тротуарів,
благоустрою
елементів малих форм
2. Генеральний план
вертикального
планування
3. Альбом малих форм
2. Вимірювальний
Теж саме
Теж саме
контрольний за влаштуванням
під’їзних доріг, тротуарів,
елементів малих форм
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Організація вимірювальних робіт визначає комплекс робіт, спрямованих
на забезпечення організаційних, технічних та технологічних рішень та інших
заходів для реалізації проектних рішень щодо будівництва об’єкта, з
врахуванням взаємовпливу та взаємозв’язку вимірювальних та будівельних
робіт.
Основою організації вимірювальних робіт являється їх послідовність у
взаємозв’язку з етапами будівельних робіт, яка визначає місце, завдання і
функції щодо забезпечення технологічних процесів будівництва.
Технологічні допуски, а саме, відхилення, допустиме відхилення; вид
встановлюються у проектній документації на кожен конструктивний елемент
та у відповідності до нормативних документах [51, 57, 58, 61, 71, 80] для
наступних параметрів: позначки дна котловану від проектного при чорновій та
при остаточній розробці екскаватором; положення котловану відносно центру
та осей фундаменту; крайніх розмічувальних осей по довжині та по ширині
будинку; взаємне відхилення двох суміжних розмічувальних осей; відхилення
від встановлення на місце занурення палі без кондуктора таз кондуктором;
(відхилення від положення в плані паль, ростверків, позначок оголовків паль);
від суміщення встановлюючих орієнтирів опалубки з рисками розмічувальних
осей;

від вертикалі опалубки; відстань між внутрішніми поверхнями

опалубки, відхилення площин та ліній їх перетину від вертикалі; суміщення
осей стінових щитових панелей від розмічувальних осей; відхилення позначок
верхніх опорних площин; встановлення опалубки для конструкцій, готових
під фарбування без шпаклівки; площин та ліній їх перетину від вертикалі або
проектного нахилу на всю висоту конструкції (для фундаментів, стін, колон,
що тримають монолітне перекриття, стін, колон, що тримають збірні балочні
конструкції); горизонтальних площин на всю поверхню ділянки, що
вивіряється; поверхні бетону при перевірці двохметровою рейкою; довжини;
розмірів поперечного перерізу елемента; ліній площин перетину від вертикалі
або нахилу на всю висоту стін; горизонтальних площин перекриття на всю
площину ділянки що контролюється;

позначки по висоті на стику двох
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суміжних поверхонь; позначки опорних площин; кути стін від вертикалі (на
один поверх та весь будинок); позначки лицьових поверхонь двох суміжних
плит перекриття; стін ліфтової шахти від вертикальної площини та проектних
розмірів; висота порога дверного отвору об’ємного елементу шахти ліфта
відносно посадкового майданчику;

від перпендикулярності внутрішньої

поверхні шахти ліфта відносно горизонтальної площині (підлоги приямку);
повздовжнього нахилу водовідвідних канав від проектного положення.
5.2 Технологія вимірювальних робіт при влаштуванні котловану
Перед початком робіт по влаштуванню котловану виконують наступні
вимірювальні роботи: визначення координат вільної станції; перевірка даних
на робочих кресленнях; розмічування

й закріплення в натурі контурів

котловану; нівелювання дна в межах контуру котловану; планово-висотне
виконавче знімання відкритого котловану та складання виконавчої схеми.
Розмічення контору котловану на місцевості виконуються від пунктів
розмічувальної мережі або основних та допоміжних осей будинку. Від
основних осей будинку виконується розмічення кутових точок контуру
будинку, контуру основи укосу на проектній позначці глибини котловану та
контуру верхньої кромки котловану на проектній позначці майбутнього
вертикального планування. При розмічувальних роботах по влаштуванню
котловану повинні дотримуватися норми точності згідно [56, табл. 1, 2]. До
початку земляних робіт необхідно виконати нівелювання характерних точок
контуру котловану. Якщо відхилення від проекту перевищують 100мм,
необхідно скласти відповідний акт. Після закінчення копання котловану на
його дно необхідно встановити тимчасовий ґрунтовий репер. З реперів
виконати нівелювання дна котловану і визначити величину добору ґрунту. За
результатами нівелювання дна котловану виконати розрахунок фактичних
об’ємів земляних робіт.
Методи передачі позначки на дно котловану: геометричного та
тригонометричного нівелювання. Застосовуючи метод тригонометричного
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нівелювання та при використані електронних тахеометрів можна отримати
зразу значення позначки котловану. Точність тригонометричного нівелювання
достатня для передачі позначок на дно котловану. Для контролю позначки на
дно котловану передають двічі від двох реперів. Приклад схеми передачі
позначки на дно котловану тригонометричним нівелюванням електронним
тахеометром наведена на рис. Г.7.
Після зачищення дна котловану виконати виконавче знімання та скласти
схему виконавчого знімання його у плані та по висоті. На дні котловану від
напрямків повздовжніх і поперечних осей будівель комплексу розбивають
сітку через 5…8 м і по квадратам. Оформлення виконавчої схеми виконується
відповідно до вимог [56, 89] .

Рис. Г.7. Приклад схеми
передачі позначки на
дно котловану
тригонометричним
нівелюванням
електронним
тахеометром
На виконавчій схемі позначають геометричні розміри котловану і
виписують позначки до риття котловану та після розробки ґрунту тобто
фактичні позначки його дна. У середині схеми наводиться проектна позначка.
Відхилення фактичних позначок дна котловану від проектних не повинні
перевищувати 2…5 см. Після закінчення земляних робіт виконується
винесення усіх будівельних осей на встановлену обноску. СКП обчисленого
положення вільної станції не повинна перевищувати 1,5 мм. Відстань від
тахеометра до розмічуваної точки не перевищує 50м.
5.3 Технологія вимірювальних робіт при влаштуванні пальового фундаменту
Вихідними документами для вимірювальних робіт під влаштування
пальових фундаментів та підпірних стін служать: розмічувальний план осей;
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план пальового фундаменту; план паль підпірних стін; акт передачі
розмічувальних осей. При влаштуванні пальових полів під фундаменти та
підпірні стіни виконуються такі рoбoти: - розмічування осей (пoздoвжні і
пoперечні) пальових фундаментів і підпірних стін (пальових пoлів, пальoвих
кущів, рядів); - планoве рoзмічування кoжнoгo ряду, куща паль або кoжнoї
палі oкремo; - висотне забезпечення влаштування пальового фундаменту; складається викoнавча схема пoлoження паль фундаменту та підпірних стін.
Розмічування осей виконують методом вільної станції та полярним
способом. Розмічування осей виконують від пунктів розмічувальної мережі
будівельного майданчику. СКП обчисленого положення вільної станції не
повинна перевищувати 5 мм. Відстань від тахеометра до розмічуваної точки
не повинна перевищувати 50 м.
Детальне

розмічування

проміжних

осей

оформляється

актом

розмічування і виконавчим кресленням. На виконавчому кресленні показують:
головні, основні і закріплені в натурі проміжні осі; їх найменування і відстань
між ними; обноску і її вид (суцільна, розріджена, створна); закріплення
проміжних осей, тип знака; прив'язку знаків закріплені осей до нерухомих
предметів місцевості і до осей; позначки робочих реперів.
Після завершення робіт зі створення робочої висотної основи повинні
бути складені наступні документи: схема робочої висотної основи; каталог
позначок реперів; креслення розташування робочих реперів. Розмічування
пальового поля виконують після закінчення закріплення основних та
проміжних осей. Розмічування виконують в поздовжньому і поперечному
напрямках, керуючись робочими кресленнями пальових полів.
Центри паль закріплюються дерев'яними кілками або сталевими
штирями діаметром 6-8 мм і довжиною близько 250 мм. Розбивка проводиться
ділянками в залежності від прийнятої організації робіт по влаштуванню паль.
Після закінчення влаштування паль на оголовки виноситься проектна
позначка низу ростверку, під яку проводиться їх зрізка.
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Ланка геодезистів, яка виконує розмічування пальового поля, повинна
мати такі інструменти та інвентар: теодоліт і нівелір з триногами і рейками або
тахеометр в комплекті, сталеві компаровані рулетки 20 м, 50 м, дріт для осей,
рівень, дерев’яні кілки і сталеві штирі з кільцями.
Після влаштування пальового поля та підпірних стін виконується
прийняття конструкцій згідно акту під подальше будівництво. До акта
обов’язково повинна додаватись виконавча схема пальового поля та підпірних
стін із зазначенням фактичних відхилень кожної палі у плані та по висоті від
проектного положення, також вказується відстань між сусідніми палями. На
кожну палю знімають не менше ніж 3 точки (довільно) по діаметру палі.
Приймання Замовником пальового поля та підпірних стін полягає у
вибірковій інструментальній та візуальній перевірці точності в натурі зі
звірянням з наданою виконавчою схемою (рис. Г.8). При виявлені значних
розбіжностей необхідно виконати суцільну перевірку паль.

Рис. Г.8. Приклад виконавчої схеми
пальового поля

5.4 Технологія вимірювальних робіт при влаштуванні ростверку
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Роботи з влаштування ростверків дозволяється виконувати тільки після
погодження з авторами проекту виконавчої схеми паль та результатів
ультразвукового дослідження паль. Вихідними документами для влаштування
ростверків служать: план осей, проектне креслення монолітного ростверку.
Розмічування

планово-висотного

положення

ростверку

виконують

електронним тахеометром методом вільної станції та полярним способом, за
основу використовувати розмічувальну мережу будівельного майданчику.
Середня квадратична похибка обчисленого положення вільної станції не
повинна перевищувати 3 мм. Розмічування осей ростверків виконувати з
однієї станції.
Після визначення координат вільної станції поруч виносу підлягають
точки ростверку розміщені по діагоналі, від яких лінійними

промірами

відкладають додаткові дві точки і перетинам діагоналей від визначених точок
знаходять центр ростверку та звіряють його положення з проектним.
Після влаштування ростверку виконують виконавче знімання ростверку
зі складанням виконавчої схеми (рис. Г.9). На виконавчій схемі показуються
зміщення осей та позначок від проектного положення. По підземній частині
будівлі складають наступні виконавчі схеми: дна котловану; пальового
фундаменту та випусків арматури з нього; ростверків та випусків арматури з
них; фундаментної плити на позначці 0,0м.
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Рис. Г.9.
Приклад
виконавчої
схеми ростверку

6. ТЕХНОЛОГІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА МОНТАЖНОМУ
ГОРИЗОНТІ
6.1 Технологія робіт при організації внутрішньої розмічувальної мережі

Внутрішня розмічувальна мережа слугує для виконання детальних
розмічувальних робіт на монтажних горизонтах, а також для виконавчих
знімань. Побудова планової внутрішньої розмічувальної мережі (базисної
фігури) будівлі починається з розмічуванні запроектованих точок внутрішньої
мережі від точок розмічувальної мережі будівельного майданчика на
вихідному горизонті (з позначкою 0,00м). Пункти внутрішньої розмічувальної
мережі повинні знаходитись на відстані 1-2 м від осей вертикальних
елементів. Кількість пунктів на вихідному горизонті повинна бути не менше 2.
Бажано виконати побудову мережі у вигляді чотирикутника, у якому
вимірюють сторони, кути та діагоналі після розмічування та фіксації пунктів
мережі, як показано на Рис. Г.11. При зрівнювання вихідними повинні бути
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одна розмічена точка довгої сторони і її дирекційний кут. Точність побудови
мережі повинна відповідати вимогам [56, табл. 2].
Закріплення пунктів внутрішньої розмічувальної мережі на монтажному
горизонті виконується до початку робіт по бетонуванню плити перекриття
тимчасовими знаками відповідно до рисунку Г.10. Верх пластин повинен
співпадати з позначкою верху плити.

Рис. Г.10. Закріплення точки внутрішньої розмічувальної
мережі на монтажному горизонті:
1 – металева пластина; 2 – мітка керном на пластині;
3 – дюбель, що фіксує пластину у бетоні

Допускається використання опорної чи зовнішньої розмічувальної
мережі будмайданчику для виконання детальних розмічувальних робіт на
монтажних горизонтах та для виконавчих знімань, за умови якщо скп
положення пунктів не більше ніж 1,5 мм.
У плитах перекриття влаштовуються монтажні (технологічні) отвори
150х150 мм для проходження візирного променю, див. рис. Г.11, Г.13.
Рис. Г.11. Рекомендована схема
закріплення пунктів внутрішньої
розмічувальної мережі на
вихідному монтажному
горизонті:
1
‒
перетин
осей,
положення пунктів; 2 ‒ отвір у
плиті перекриття монтажного
горизонту; 3 – металева пластина;
4 – мітка керном на пластині; 5 –
дюбель, що фіксує пластину у
бетоні.
Положення монтажних (технологічних) отворів не залежить від
положення

вертикальних

елементів

конструкцій

будівель,

оскільки

використовуються на плиті перекриття, коли вертикальні елементи ще
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невлаштовані. Монтажні отвори, що створені для передачі осей на монтажні
горизонти, мають буди доступні для використання (незасмічені, не заставлені)
не менше ніж на 3-х монтажних горизонтах.
Умови забезпечення точності передачі планових координат точок та
осей по вертикалі приймають відповідно до [56]. Розмічувальні осі передають
3 методами: 1) метод похилого проектування; 2) метод вертикального
проектування (механічного і оптичного); 3) полярної засічки – розмічування
від пунктів мережі будмайданчика. Допустима скп проектування точки
опорної планової мережі з вихідного на монтажний горизонти обчислюється
за формулою
mпр 

рег
3 2

,

(Г.1)

де рег - допуск на розмічування осей при побудові розмічувальної основи на
вихідному горизонті.

Спосіб похилого проектування полягає у проектування колімаційною
площиною теодоліта (тахеометра). Для цього у точці А встановлюють
тахеометр і приводять в робоче положення. Наводять візирну вісь зорової
труби на точку А’ (рис. Г.12). Одночасно встановлюють штатив з візирною
маркою на монтажному горизонті приблизно у створі розмічуваної осі на
відстані близько 50 см від площини зовнішньої стіни.

Рис. Г.12. Передача осей на
монтажний горизонт
похилим проектуванням:
1 – тахеометр; 2 – штатив з
відбивачем;

Підіймаючи трубу, її наводять на візирну марку і переміщують її по
головці штатива до суміщення з перехрестям сітки ниток. За допомогою
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оптичного центриру вісь марки проектують на перекриття чи металеву
пластину знаку (рис. Г.8, Г.10) і відмічають рискою. Такі ж дії проводять при
другому положенні вертикального круга. Отримують другу риску. Якщо вони
не збігаються, проводять середню риску і закріплюють вісь керном. Потім,
встановивши тахеометр на перекритті замість візирної марки, за створом
винесених точок розмічують у необхідних місцях риски осі. Спосіб похилого
проектування можна застосовувати при перенесення осей для будинків
висотою до 12 поверхів, середня квадратична похибка перенесення осі на
монтажний горизонт цим способом становить 2 мм.
Розмічування осей окремого будівлі полярним способом виконувати від
однієї пари пунктів розмічувальної мережі (A,B) будмайданчика (рис. Г.13).
Пункти мережі А,В можуть бути орієнтирними знаками - плівкові відбивачі
чи призми. Слід встановити штатив з відбивачем на точці мережі вихідного
горизонту C, визначити його координати з 2-х точок розмічувальної мережі,
розбіжність не повинна перевищувати 2 мм. Розмічують на монтажному
горизонті точку C’ з координатами вихідного горизонту, використовуючи віху
з відбивачем і штатив з відбивачем. Якщо розбіжність між координатами
точок вихідного і монтажного горизонту не перевищує 1мм, визначають
положення відбивача на монтажному горизонті з 2-х точки пари пунктів
розмічувальної мережі будмайданчика, розбіжність має не перевищувати 2-3
мм. Встановлюють відбивач у середнє положення. Різниця координат
відбивачів вихідного та монтажного горизонту не повинна перевищувати 3мм.
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Рис. Г.13. Рекомендована схема
передачі осей на монтажний
горизонт полярним способом
1 – електронний тахеометр на точці
мережі будівельного майданчику; 2 –
відбивач на точці мережі будівельного
майданчику; 3 – відбивач на точці
внутрішньої розмічувальної мережі
вихідного горизонту; 4 – відбивач на
точці внутрішньої розмічувальної
мережі монтажного горизонту

На монтажний горизонт будівлі слід передати не менше 3-х точок
внутрішньої розмічувальної мережі. Приклад схеми розташування точок
внутрішньої розмічувальної мережі наведено на рис. Г.14.
Під час виконання передачі осей на монтажний горизонт, для
забезпечення точності та якості вимірювання, вплив технологічних чинників
будівельних робіт (наприклад: коливання, вібрація) має бути мінімальним або
виключений взагалі.
При передачі координат на монтажний горизонт необхідно додатково
виконувати кутові вимірювання з кожного пункту мінімум три віддалені
орієнтири (мачти антен, кути будинків, телевізійні вежі тощо) для контролю та
усунення можливої похибки передачі координат на монтажний горизонт
(кручення).
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Рис. Г.14. Приклад
схеми внутрішньої
мережі

Допускається використання зовнішньої розмічувальної мережі для
детальних розмічувальних робіт та виконавчого знімання за

умови

дотримання необхідної точності вимірів.
6.2 Технологія перенесення позначок з вихідного на монтажний горизонт
Позначки на монтажний горизонт необхідно переносити від реперів
висотної мережі, що закладені на вихідному горизонті. Допускається
перенесення

від

пунктів

розмічувальної

мережі

будмайданчику.

На

монтажному горизонті має бути не менше ніж двох робочих реперів.
Перенесення позначок виконується методом геометричного нівелювання.
Місця розташування висотних реперів допускається суміщати з
пунктами

внутрішньої

мережі.

Для

передачі

висотної

позначки

використовувати ті ж самі монтажні (технологічні) отвори що і для
внутрішньої планової мережі. В позначку вихідних реперів на монтажному
горизонті не вносяться зміни (зміна позначки в наслідок просідання), для
забезпечення

проектної

висоти

поверхів

горизонтальність перекриття суміжних секцій.

та

відсутності

впливу

на

248

Умови забезпечення точності передачі позначок на монтажний горизонт
геометричним нівелюванням наведені у [56, табл.1]. Умови забезпечення
точності передачі позначок тригонометричним нівелюванням електронним
тахеометром або ручним лазерним віддалеміром наведені у [89, дод.А]. У
способі геометричного нівелювання з монтажного горизонту на кронштейні
підвішують рулетку з вантажем рис. Г.15.
На вихідному репері та монтажному горизонті встановлюють рейки. За
допомогою нівеліра на першій станції беруть відліки а по рейці та с по
рулетці. Відповідно на монтажному горизонті на другій станції беруть відліки
b по рейці та d по рулетці.

Рис. Г.15. Рекомендована схема
передачі позначки на монтажний
горизонт від репера
будмайданчику:
1 – нівелір; 2 – нівелірна рейка; 3 –
сталева рулетка; 4 – кронштейн; 5 –
вантаж; 6 – посудина з мастилом

Позначку точки В та точність її визначають за формулами:

HB  HRp  a d  c b ,

(Г.2)

Середня квадратична похибка визначення позначки точки дорівнює:
m B  ma2  mb2  ml2

де

ma , mb , ml

(Г.3)

– середні квадратичні похибки вимірів а і b та довжина рулетки l.

Робочими реперами на монтажному горизонті можуть бути закладні
деталі в конструкціях, а також спеціально закріплені на конструкціях
металеві штирі, пластини тощо.
Приклад схеми розміщення вихідних реперів на об‘єкт будівництва
наведений на рис. Г.17.
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Рис. Г.16. Приклад схеми
розміщення реперів

Відповідно до [74] виконується розрахунок точності виконання
детальних розмічувальних робіт різними методами. Надаються рекомендації
щодо застосування методів вимірювань для технологічних операцій та етапів
будівництва.
6.3. Технологія вимірювальних робіт при влаштуванні монолітних
конструкцій
6.3.1. Монтаж опалубки.
Монтаж опалубки виконується від пунктів внутрішньої розмічувальної
мережі,

після

детальних

розмічувальних

робіт.

Монтаж

опалубки

здійснюється по установочним рискам, які виносяться від орієнтирних рисок.
Детальні геодезичні роботи описані в розділі 3 роботи, схему геодезичних
робіт наведено на рис 3.9, 3.10. Точність монтажу опалубки відповідає
точності детальних розмічувальних робіт. Місця, призначені для нанесення
установочних рисок та орієнтирних рисок, необхідно прочистити від сміття.
При відкладанні проектних відстаней на монтажному горизонті за допомогою
рулетки необхідно враховувати поправку за температуру. Орієнтирні риски
виносити від установочних точок на допомогою волосині або шнура
безпосередньо перед монтажем опалубки.
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Установка опалубки стін та пілонів виконується по установочним
точкам, а контролюються по шаблону, 300 мм від орієнтирних рисок. При
монтажі опалубки стін, пілонів та плити перекриття належить забезпечити:
суміщення грані опалубки з орієнтирною рискою 200 мм; вертикальність
опалубки; горизонтальність перекриття; відповідність проектному положенню
країв перекриття. Після встановлення опалубки необхідно перевірити точність
її встановлення та відсутність відхилення від вертикалі.
6.3.2. Влаштування монолітного перекриття
Під час влаштування перекриття визначається абсолютна позначка
опалубки перекриття та після закінчення робіт з установки опалубки, за
потреби, виконується

виконавче знімання. Особлива увага повинна бути

приділена встановленню бортової дошки, що формує торець плити. Геодезист
дає на опалубку перекриття контрольний замір. Для цього опустити висок за
межами опалубки плити і заміряти фактичну відстань від нижчих торців плит і
порівняти їх (відстань) з положенням бортової дошки на опалубку останнього
перекриття.
При виконанні виконавчого знімання опалубки перекриття щоб
уникнути наднормативних прогинів і отримання горизонтальної поверхні
рекомендується виконати в серединній частині (між колонами) будівельний
підйом, тобто виставити формуючу поверхню щитів на 10 ... 20 мм вище
проектної позначки.
Геодезичними методами контролюється фактична позначка верху
залізобетонної плити перекриття. Рекомендовані спосіб та схему геодезичного
забезпечення встановлення опалубки перекриття наведена в розділі 3.2 роботи
на рис. 3.14 .
6.3.3 Влаштування монолітних колон та стін
Перед

початком

геодезичного

забезпечення

влаштування

необхідно ознайомитися з технологічними картами на їх влаштування.

колон
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Виставляти опалубку колон необхідно під інструмент, винести осі на
тимчасову планку, що обмежує опалубку колони з усіх боків по горизонталі.
При наявності встановлених і закріплених під контролем геодезичними
методами планок встановлюють опалубку, примусово монтуючи її точно по
вертикалі.

Вертикальність опалубки досягається регулюванням довжини

підкосів і контролюється за допомогою рівня.
Важливо винести на арматурний каркас позначку верху колони і
закріпити цю позначку в'язальним дротом або іншим способом. Показати
місце позначки майстру чи виконробу. Геодезист виносить осі колон та стін,
забезпечуючи точність у відповідності з технологічними картами.
Геодезисти несуть відповідальність за винесені на монтажний горизонт
осі та їх зміщення. Вертикальність опалубки перевіряється двометровою
рейкою-рівнем. Детальні розмічувальні роботи допускається виконувати в
режимі електронного тахеометра «без відбивача», за умови дотримання
необхідної точності. Геодезичними методами контролюється установка
тимчасових планок, виставлених і закріплених до перекриття з урахуванням
товщини опалубки (по місцю монтажу зовнішньої нижньої кромки щитової
панелі). При наявності закріплених таким способом планок опалубка стіни
примусово встановлюється точно по горизонталі, вертикальність її досягається
регулюванням підкосів. Контроль вертикальності двометровим рівнем.
Зміст та послідовність геодезичних робіт наведена в розділі 3.2. Схема
геодезичного забезпечення встановлення опалубки колон та стін наведена на
рисунку 3.11 .
6.3.4. Технологія виконавчих знімань готових конструкцій
Виконавчому зніманню підлягають конструктивні елементи,

від

точності положення яких залежить виконання вимог до точності монтажу
конструкцій на наступних етапах будівельних робіт. Планове виконавче
знімання виконується з пунктів опорної основи та з “вільних станцій”
тахеометром.

Висотне

виконавче

знімання

виконується

методом
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геометричного нівелювання від пунктів висотної основи та “вільних станцій”,
або методом тригонометричного нівелювання тахеометром.
Точність вимірів при виконавчому зніманні має бути не нижче точності
виконання

розмічувальних

робіт.

Контроль

правильності

виконання

виконавчого знімання здійснюється проміром у натурі відстаней між
контрольними точками на елементах конструкцій і порівнянням їх з
аналогічними відстанями за результатами знімання.
Результати виконавчого знімання конструкцій й елементів наносяться на
виконавчі схеми. Вказуються проектні розміри конструкцій, відстані між
осями, проектні позначки, фактичні розміри конструкцій, напрямки і величини
відхилень елементів від проектного положення.
Виконавче знімання здається не пізніше початку монтажу наступних
конструктивних елементів. Виконавча схема підписується геодезистом, що її
виконав, виконробом та особою, що призначена відповідальною за якість
результатів виконання геодезичних робіт, підрядника.
Виконавче знімання по опалубці виконується для плити перекриття
кожного поверху, для забезпечення нормативних прогинів. Верх плити
перекриття підлягає виконавчому зніманню перед зняттям опалубки та через
28 днів після бетонування.
До початку зведення наступного поверху будівлі необхідно упевнитись
в точності передачі та закріплення на попередньому горизонті внутрішньої
розмічувальної мережі, відповідності геометричних параметрів несучих
елементів, перекриття та стін шахт ліфтів проектним розмірам, достовірності
виконавчої схеми та документації попереднього горизонту
Виконавчому зніманню підлягають зі складанням наступних виконавчих
схем:
- вертикальні елементи (колони, стіни): а) планове положення; б)
відхилення від вертикальності;
- плита перекриття: а) планове положення; б) горизонтальність або
висотне положення;
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- ліфтові шахти: а) відхилення від вертикальності кутів (створність); б)
діагоналі;
- технологічні отвори: а) планове положення;
Для виконання виконавчих схем слід використовувати креслення
проектної документації в форматі dwg (плани поверхів, комунікацій, профілі
тощо), на які наносять дані виконавчого знімання.
Якщо даних немає, то виконавчому зніманню підлягають: а) відстань
між елементами; б) довжини обпирання елементів, що монтуються на
укладені; в) розбіжності поверхонь елементів і крену елементів.
У процесі виконавчого знімання опалубки необхідно визначати і
показувати на схемі: а) відхилення від вертикалі або проектного нахилу
площини опалубки й ліній їх перетинань; б) зсув осей опалубки від проектного
положення фундаментів; в) зсув осей горизонтально переміщуваної опалубки;
г) відхилення у внутрішніх розмірах коробів опалубки балок, колон у
відстанях між внутрішніми поверхнями опалубки стін від проектних розмірів.
У процесі виконавчого знімання монолітних залізобетонних конструкцій
має бути визначено і показано на схемі: а) відхилення площин (і ліній їх
перетинання) від вертикалі (або проектного нахилу) конструкцій фундаментів,
стін, колон; б) відхилення площин від горизонтальності.
Знімання повинно виконуватися на всю висоту або площину ділянки.
Інтервал між точками знімання від 3м до 6м. Відхилення габаритів і позначок
від проектних значень порівнюють із величинами допусків.
Виконавче знімання ліфтових шахт необхідно виконувати у два етапи: а)
на кожному ярусі (поверсі), починаючи від приямку виконати знімання стін,
дверних та інших технологічних отворів. б) після завершення будівельної
готовності виконати контроль вертикальності ліфтової шахти в цілому, а
також інших параметрів вказаних в [56, 89].
Результати виконавчого знімання оформити згідно з [56, 89] та передати
представнику монтажної організації.
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У процесі монтажу визначається положення таких елементів ліфтової
установки: напрямних кабіни й противаги, осей буферних підставок,
підлебідочних балок і рами лебідки.
Виконавче знімання готових підлог може виконуватися у два етапи: а)
визначення й фіксування позначок елементів підлоги основ, підстильних
шарів, стяжок тощо; б) фіксування позначки поверхні підлог. На цьому етапі
перевіряється рівність поверхні кожного елемента підлоги у всіх напрямках із
частотою знімання, яка передбачена у проекті.
Критерієм правильності виконаних робіт є величини просвіту між
прямолінійною двометровою рейкою й поверхнею підлог. Допустимі
величини просвітів, зафіксовані при виконавчому зніманні, порівнюють з
величинами допусків. За необхідності, до виконавчої схеми, складається Акт
приймання результатів геодезичних робіт [56, дод.Б].
Рекомендовані виконавчі схеми наведено на рисунках Г.18-Г.20.
Графічне оформлення виконавчих схем здійснюється з використанням
креслень проекту з врахуванням вимог [64, 71, 74].
Результати виконавчих знімань всіх конструкцій об’єкта підшиваються у
Реєстр виконавчих схем.

Рис. Г.17.
Рекомендована
виконавча схема
плити перекриття
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Рис. Г.18.
Рекомендована
виконавча схема
вертикальних
елементів

Рис. Г.19.
Рекомендована
виконавча схема
ліфтових шахт

8.4 Технологія вимірювального контролю в процесі будівельних робіт
У процесі зведення відповідно до [56, 120] у процесі зведення будівлі,
монтажу

конструкцій

організацією

та

прокладки

(генпідрядником,

інженерних

субпідрядником)

мереж

будівельною

проводиться

контроль

точності геометричних параметрів, що є обов’язковою складовою частиною
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операційного контролю якості. Операційний контроль геодезичними методами
- контроль відповідності геометричних параметрів проектним вимогам, що
виконується інструментальними методами та приладами.
Геодезичний контроль точності геометричних параметрів конструкцій
полягає в: перевірці відповідності положення елементів, конструкцій і частин
будівлі і інженерних мереж проектним вимогам у процесі їх монтажу й
тимчасового закріплення (при операційному контролі); виконавчому зніманні
планового й висотного положення елементів, конструкцій і частин будівлі,
постійно закріплених по закінченні монтажу, а також фактичного положення
підземних інженерних мереж.
Виконавча документація підрозділяється на внутрішню та приймальну.
Внутрішня виконавча документація складається під час операційного
контролю якості будівельних процесів і є підставою для виконання подальших
будівельних робіт. Приймальна виконавча документація складається з: планово-висотних схем котловану; - планово-висотних схем підпірних стін;планово-висотних схем фундаментів; - планово-висотних схем несучих
вертикальних елементів; - планово-висотних схем плит перекриття; - схем
ліфтових шахт; - схем та контрольно-геодезичного креслення інженерних
мереж та благоустрою;- виконавчого генерального плану об‘єкта будівництва.
Похибка вимірів у процесі контролю точності геометричних параметрів,
у тому числі при виконавчому зніманні інженерних мереж, повинна бути не
більше 0,2 величини відхилень, що допускають будівельними нормами й
правилами, державними стандартами або проектною документацією.
Результати перевірки при операційному контролі фіксують в загальному
журналі робіт. Виконавчі схеми й креслення, складені за результатами
виконавчого знімання, використовують при приймальному контролі, складанні
виконавчої документації й оцінці якості будівельних робіт. При прийманні
робіт з будівництва будівель і інженерних мереж замовник, що здійснює
технічний нагляд за будівництвом, виконує контрольне знімання для перевірки
відповідності побудованих споруд і інженерних мереж, відображенню на
пред’явлених підрядником виконавчих схемах в обсязі не менше ніж 30% від
загального. Всі зміни, внесені в проектну документацію у встановленому
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порядку, і допущені відхилення фіксують на виконавчому генеральному плані.
Геодезичний контроль виконується на всіх етапах будівництва (табл. Г.13).
Таблиця Г.13.
Види та завдання геодезичного контролю будівельного виробництва.
Вид контролю

Вхідний

Операційний
(поетапний,
пооб’єктний)

Приймальний

Завдання геодезичного контролю
Контроль (при прийманні від Замовника) за:
- складом, якістю топографічної та геодезичної документації на об‘єкт;
- правильністю геометричних розмірів, координат та висотних позначок
на генеральних планах, робочих та розмічувальних кресленнях;
- складом, якістю закріплених в натурі знаками пунктів (з польовими
інструментальними перевірками) планово-висотної мережі;
- правильністю виносу в натуру головних і основних осей будинків та
споруд, головних осей проїздів, інженерних комунікацій, червоних ліній.
Контроль за: - збереженням та точністю геометричного положення
знаків, марок та реперів розмічувальної планово-висотної мережі;
- правильністю винесення в натуру основних геометричних параметрів
об‘ємно-планувальних та конструктивних елементів будівлі, робочих
розмічувальних осей та висотних позначок;
- точним та правильним перенесенням головних та основних осей
будинків та споруд з горизонту на горизонт (з поверху на поверх);
- правильністю виконання в натурі геометричних параметрів проекту:
а) при виконання земляних робіт (котлованів, траншей, відсипки, інше);
б) при проходженні траншей для влаштування інженерних комунікацій;
в) при укладанні інженерних комунікацій та траншей, котлованів,
коробів (трубопроводи та кабелі різного призначення)
г) при зведенні фундаментів та підземної частини будинків та споруд;
д) при зведенні об’ємно-планувальних та конструктивних елементів.
Постійний контроль за геометричними параметрами під час зведенням
монолітних конструктивних елементів.
Інструментальний контроль спеціальних видів будівельних робіт:
- монтаж фундаментів під технологічне обладнання;
- об’ємів виконання земляних та бетонних робіт
Контроль за: - виконанням геометричних параметрів проекту завершених
будівництвом елементів конструкцій, будівлі та мереж;
- своєчасним та правильним виконанням виконавчої документації на
завершені будівництвом об‘єкти або їх елементів.
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ДОДАТОК Д
Перелік об'єктів виконаних досліджень організаційно-технологічних
рішень вимірювальних робіт
Таблиця Д.1.
№
п.п.
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

Найменування об’єкта

Адреса розташування в м.
Києві
вул. Володимирській, 86 літ.
А
вул. Маршала Гречка та
просп. Правди

Житлово-офісна
будівля
з
паркінгом
Багатофункціональний житловий
район (1 мікрорайон)»
Житловий комплекс з вбудованоприбудованими
торговельно- вул. Васильківській, 100-А
офісними приміщеннями
Житловий будинок з об’єктами
соціально-культурного
вул. Вознесенській узвіз, 28-30
призначення
Спортивно-розважальний
комплекс з критим басейном та
пров. Лабораторний,7-а
житловими приміщеннями
Житлові будинки з об’єктами
соціально-громадського
вул. Кожум‘яцька, 10-ж
призначення
Торговельно-виставковий зал
вул. Круглоуніверситетська,
2/1
Багатофункціональний комплекс вул. Старонаводницька, 42-44
Торгівельно-офісний комплекс із
вул. Ярославська, 58
вбудованими приміщеннями
Громадсько-житловий комплекс вул. Фрунзе, 37, 37 (літера
«А»)
Багатофункціональний комплекс
вул. Кірпи, 2Б
Адміністративний будинок”
вул. Михайлівська,10
Багатофункціональний комплекс
перетин просп. Броварського
з приміщеннями громадського та
та Визволителів
житлового призначення
Багатофункціональний комплекс
житлового
призначення
з
вул. Звіринецька, 72
паркінгом

Рік
розробки
2018
2016
2017

2018

2018

2018

2017
2018
2017
2018
2017
2017
2018

2017
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15
16
17
18
19

Житловий комплекс з паркінгом
Житловий будинок
Житловий комплекс з паркінгом
Багатофункціональний комплекс
Громадсько-житловий будинок
Житлово-офісний комплекс

20
21
22
23
24
25
26

Адміністративно-побутовий
корпус
Багатофункціональний житловий
квартал І
Житловий комплекс
Реконструкція
та
забудова
території
Реконструкція
нежитлової
будівлі під будівлю для потреб
автовласників
Багатофункціональний комплекс

вул. Златоустівська, 27
вул. Стуса, 7
вул. Антоновича, 44
вул. Жилянська, 26-28
вул. Кутузова, 18/7
Між вул. МикільськоСлобідською та Броварським
просп.
просп. Перемоги, 53
пров. Балтійський, 23
вул. Вишгородська, 45
вул. Глибочицька

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2019
2019
2019
2019
2019

вул. Пулюя, 8А
вул. Ползунова

2019
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ДОДАТОК Е
Акт впровадження результатів роботи №1
С. 1 з 2

261

С. 2 з 2

262

ДОДАТОК Ж
Акт впровадження результатів роботи №2
С. 1 з 2

263

С. 2 з 2

264

ДОДАТОК И
Акт впровадження результатів роботи №3
С. 1 з 2

265

С. 2 з 2
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ДОДАТОК К
Акт впровадження результатів роботи №4
С. 1 з 2

267

С. 2 з 2
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ДОДАТОК Л
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Публікації у спеціалізованих виданнях України, закордонних спеціалізованих
виданнях та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз:
1. Григоровський П.Є., Куделя А.М., Дейнека Ю.В. Методика проведення
моніторингу висотних будівель з урахуванням досвіду будівництва в м. Києві.
Нові технології в будівництві : наук-техн. зб. Київ : Вид-во «Ліра-К». 2008.
Вип. 16. С. 5663. (Особистий внесок: вибір методів виконання моніторингу
висотних будівель забудови м. Києва).
2. Григоровський П.Є., Дейнека Ю.В., Косолап Л.О. Моніторинг нахилів
будівельних конструкцій за допомогою електронної рейки-виска. Будівельне
виробництво : наук-техн. зб. Київ : ЦП «Компринт». 2009. Вип. 50. С. 8‒15.
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