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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Будівельні роботи в умовах ущільненої забудови
спричиняють додаткові навантаження на конструкції об’єктів, що знаходяться у
зоні впливу нового будівництва. При будівництві та експлуатації
багатоповерхових обʼєктів виникають деформації, які призводять до
виникнення пошкоджень існуючих будинків, що потрапили у зону впливу
об’єкта будівництва. Величина деформацій, що виникають обумовлена
характеристиками ґрунтової основи будівельного майданчика та прилеглої
території, відстанню від нового об’єкта до існуючих будівель, технічних
характеристик об’єкта та технології його зведення. Забезпечення стабільного
експлуатаційного стану будівель у зоні впливу нового будівництва за рахунок
використання ефективної системи своєчасного виявлення граничних
деформацій та попередження утворення пошкоджень існуючих будівель є
актуальним техніко-економічним завданням. Вирішенню цього завдання
сприятиме
обґрунтування
організаційно-технологічних
заходів
з
інструментального моніторингу існуючих будівель, що розташовані в зоні
впливу нового будівництва, та підтримання їх безаварійної експлуатації.
Підстави, вихідні дані і необхідність розробки наукової теми обумовлені:
необхідністю оптимізації собівартості та прискорення темпів будівництва
нових об’єктів; можливістю збереження експлуатаційної придатності прилеглої
забудови та зменшення пов’язаних з цим фінансових і часових
витрат; економією витрат на виконання інструментального моніторингу
будівель прилеглої забудови; необхідністю удосконалення організаційнотехнологічних рішень спостережень за технічним станом будівель у зоні впливу
нового будівництва; результатами розробок, що стосуються питань системного
і структурного аналізу, систематизації та узагальнення, економікоматематичного та інформаційного моделювання і прогнозування параметрів
виробництва.
На даний час відсутнє методологічне забезпечення організаційнотехнологічного проектування інструментального моніторингу будівель, що
експлуатуються, при зведенні нової будівлі із застосуванням ефективних
методів та технології вимірювань. Тому важливим для будівельної галузі
України є створення та широке застосування на принципах інформаційного
моделювання будівель високоефективних методів спостережень за будівлями у
зоні впливу нового будівництва для збереження їх експлуатаційної придатності.
Дослідження спрямовано на вирішення завдання, яке за своїми науковотехнічними, соціальними та економічними наслідками характеризується як
таким, що має важливе галузеве та загальнодержавне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота
відповідає одному з важливих напрямів розвитку будівельної галузі –
збереженню експлуатаційної придатності будівель невиробничого та
виробничого призначення у зоні впливу нового будівництва відповідно до
Концепції державної житлової політики, схваленої постановою Верховної Ради
України від 30.06.1995 р.; Закону України «Про комплексну реконструкцію
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кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» № 525-V від 22.12.2006
р.; постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного
регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» № 1764 від 20.12.2006 р.;
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.; постанови Кабміну
України «Про науково-практичну концепцію технічного оновлення та
модернізації будівельної галузі та інвестиційної сфери в цілому» № 1201-050 /
01 від 12.09.2010 р. Дослідження відповідають тематичній спрямованості
науково-дослідних робіт Державного підприємства «Науково-дослідний
інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» Міністерства розвитку
громад та територій України і виконані за науковими напрямками його
діяльності у 2015‒2020 рр. Основою виконаних робіт були дослідження
авторки, яка здійснювала функції відповідального виконавця та керівника
наукового підрозділу.
Мета дисертаційної роботи: наукове обґрунтування та удосконалення
організаційно-технологічних
рішень
інструментального
моніторингу
ущільненої забудови, прилеглої до нового будівництва.
Для досягнення вказаної мети дисертації були поставлені та вирішені такі
основні завдання дослідження:
– аналіз і узагальнення результатів існуючих наукових досліджень,
методичних підходів та нормативної бази щодо впливу параметрів рішень з
інструментального моніторингу на забезпечення експлуатаційної придатності
будівель, що знаходяться у зоні впливу нового будівництва при ущільненій
забудові;
– визначення, систематизація та дослідження ступеню впливу
експлуатаційно-технологічних факторів на оточуючу забудову при зведенні та
експлуатації нових об’єктів в ущільнених міських умовах;
‒ прогнозування
параметрів
організаційно-технологічних
рішень
інструментального моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до нового
будівництва;
– обгрунтування ефективних методів інструментального моніторингу
технічного стану оточуючих будівель під час зведення та експлуатації нових
об’єктів для забезпечення своєчасного виявлення та упередження загрози
виникнення пошкоджень;
– створення раціонального алгоритму вибору, проектування та
експлуатації систем інструментального моніторингу для будівель, що
потрапляють у зону впливу нового будівництва в умовах ущільненої міської
забудови, з розробкою типової методики організаційно-технологічного
проектування.
Об’єкт
дослідження
–
організаційно-технологічні
процеси
інструментального моніторингу існуючих будівель в зоні впливу ущільненої
забудови з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу вимірювальних та
будівельно-монтажних робіт.
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Предмет дослідження – параметри організаційних, технологічних та
технічних рішень з виконання інструментального моніторингу існуючих
будівель в зоні впливу нового будівництва з урахуванням взаємозв’язку та
взаємовпливу вимірювальних та будівельно-монтажних робіт.
Наукова гіпотеза даної роботи полягає у припущенні про можливість
збереження експлуатаційної придатності існуючих будівель в зоні впливу
нових об’єктів ущільненої забудови за рахунок виконання раціональних
організаційно-технологічних компенсаційних заходів, розроблених з
урахуванням
достовірної
інформації,
отриманої
за
результатами
інструментального моніторингу, необхідної та достатньої для забезпечення
своєчасного виявлення, прогнозування та упередження загрози виникнення
пошкоджень.
Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання
мети та завдань досліджень застосовано методи аналізу та узагальнення.
Використано емпіричні методи дослідження – інструментальний моніторинг,
узагальнення досвіду, опитування фахівців, експертні оцінки, наукове
прогнозування – для прогнозування факторів впливу на параметри
інструментального моніторингу при експлуатації будівель, що знаходяться у
зоні впливу нового будівництва. З використанням методів системотехніки
розроблено системну класифікацію вихідних даних, необхідних та достатніх
для прийняття рішень щодо складу та обсягів інструментального моніторингу
будівель при будівництві в ущільнених умовах. Зв’язок між умовами зведення
будівель та параметрами організаційно-технологічних рішень робіт з
інструментального моніторингу існуючої забудови визначено за допомогою
математичного моделювання. Розробку алгоритмів оптимізації процесів робіт
виконано з використанням методів моделювання та синтезу. За допомогою
методу скінченних елементів та сучасних розрахункових програм проведено
чисельне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву.
Метод експериментальних досліджень застосовано для визначення ступеню
обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій шляхом
практичного використання їх будівельними організаціями під час зведення
будівель в умовах ущільненої забудови.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в таких положеннях,
які винесено на захист:
– вперше встановлено залежність параметрів тривалості і періодичності
інструментального моніторингу технічного стану оточуючих будівель від
інтенсивності робіт зі зведення нового об’єкта ущільненої забудови для
забезпечення своєчасного виявлення, прогнозування та упередження загрози
виникнення пошкоджень;
– вперше визначено вплив прийнятої організаційної схеми виконання
компенсаційних заходів щодо унеможливлення утворення пошкоджень
конструкцій будівель прилеглої забудови на тривалість нового будівництва;
– удосконалено методичні підходи до раціоналізації параметрів
компенсаційних заходів для підтримання експлуатаційної придатності
прилеглих будівель без подовження строків зведення нового об’єкта;
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– дістали подальший розвиток методики визначення ефективності
застосування системи інструментального моніторингу технічного стану
прилеглої забудови для прийняття оперативних рішень щодо запобігання
впливу на неї нового будівництва.
Практичне значення одержаних результатів полягає:
– у підвищенні ефективності технології і організації будівельномонтажних робіт при використанні інструментального моніторингу
конструкцій будівель у зоні впливу нового будівництва для упередження їх
пошкоджень;
– у підвищенні ефективності виконання організаційно-технологічних
процесів здійснення моніторингу з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу
робіт зі зведення нового об’єкту та спостережень за існуючими будівлями;
– у підвищенні ефективності організаційно-технологічного проектування
та якості проектної документації на етапі проектування та зведення нових
об’єктів і експлуатації існуючих будівель на основі використання розроблених
нормативних документів, типових проектів організації і виконання
інструментального моніторингу; практичних рекомендацій;
– у застосуванні рішень, розроблених за результатами комплексного
аналізу особливостей майданчику будівництва, об’ємно-планувальних та
конструктивних рішень поруч розташованих будинків, з урахуванням
взаємозв’язку та взаємовпливу будівельних робіт на новому об’єкті та
спостережень за будівлями оточуючої забудови, що можуть бути використані
проектними, будівельними та комунальними організаціями на етапах
проектування, будівництва та експлуатації;
– наукові розробки використано при будівництві об’єктів невиробничого
та виробничого призначення, де було впроваджено інструментальний
моніторинг: об’єкти КП «Інженерний центр», КП «Спецжитлофонд» (Київ),
ТОВ
«Інвестиційно-будівельна
компанія
ОБРІЙ»
(Київ),
КП
«Житлоінвестбуд‒УКБ» (Київ), ДУП «Дирекція з будівництва другої черги
Національного музею "Меморіал жертв Голодомору"». Підтверджений
сумарний ефект від реалізації результатів розробок проектними та
будівельними організаціями склав 224,1 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 та
цивільного будівництва. Особистий внесок здобувачки в наукових працях,
опублікованих у співавторстві, полягає у: виявленні особливостей
організаційно-технологічних процесів визначення параметрів будівель, споруд
та території забудови інструментальними методами, які впливають на вибір
організаційно-технологічних рішень, систематизації техногенних, природніх та
організаційно-технологічних факторів, що впливають на показники
ефективності вимірювальних робіт [1-5]; дослідженні параметрів організаційнотехнологічних рішень у залежності від впливу факторів, що досліджувалися [6,
10, 11-13]; розробленні моделюючих алгоритмів оптимізаційних рішень
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комплексного процесу інструментального моніторингу [4, 5, 13, 17];
розробленні методик обґрунтування трудовитрат та тривалості вимірювальних
робіт [11, 14, 19]; розробленні організаційних та технологічних вимог до складу
проектів моніторингу [17, 30, 31], теоретичному обґрунтуванні та практичному
застосуванні способів виконання вимірювальних робіт [7, 18, 23, 32-36].
Апробація роботи. Основні положення дисертації, результати
теоретичних і експериментальних досліджень доповідалися на науковотехнічних конференціях, конгресах і семінарах: І Міжнародна науково-технічна
конференція «Ефективні технології в будівництві» (Київ, 7‒8 квітня 2016 р.); ІІ
Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в
будівництві» (Київ, 6‒7 квітня 2017 р.); ІІІ Міжнародна науково-технічна
конференція «Ефективні технології в будівництві» (Київ, 28‒29 березня 2018
р.); ІV Міжнародна науково-практична конференція «The goals of the World
Science 2018» (Дубай, ОАЕ, 31 січня 2018 р.,); VІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Ефективні організаційно-технологічні рішення та
енергозберігаючі технології в будівництві» (Харків, 21‒22 березня 2018 р.);
науково-технічна конференція «Геодезичне забезпечення будівництва.
Сертифікація. Нормативна база. Визначення вартості геодезичних робіт» (Київ,
25 жовтня 2018 р.); ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні
технології в будівництві» (Київ, 27‒28 березня 2019 р.); Міжнародний конгрес
та міжнародна виставка ЕТЕВК-2019 «Екологія. Теплопостачання.
Енергозбереження. Водопостачання. Каналізація» (Чорноморськ, 10‒14 червня
2019 р.); ІІV Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в
будівництві. BIM. Досвід та перспективи впровадження будівельних
інформаційних технологій» (Київ, 9‒10 грудня 2019 р.); Міжнародна наукова
конференція «Natural, Mathematical and Technical Science (NaMaTech–2019)»
(Будапешт, Угорщина, 15 грудня 2019 р.).
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у 38 наукових
публікаціях, з яких: 12  у фахових наукових виданнях [3, 4, 6, 10, 14], серед
яких 7 включених до наукометричних баз [1, 2, 7-9, 11, 13]; 2 публікації у
закордонних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз [5, 12];
11 публікацій апробаційного характеру у збірниках матеріалів наукових
конференцій, семінарів [15-25]; 11 додаткових публікацій [32-36], серед яких 6
нормативних документів [26-31]; 2 патенти України на винахід [37, 38].
Загальний обсяг публікацій 6,68 друкованих аркушів, з яких авторові особисто
належать 3,54 друкованих аркуша.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел з 219 найменувань і 6
додатків. Обсяг дисертації складає 8,55 авторських аркуша (170 сторінок), з них
6,95 авторських аркуша (139 сторінок) основного тексту, вона містить 62
рисунків, 5 таблиць.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано
об’єкт і предмет досліджень, робочу гіпотезу, мету та завдання. Відображено
методи реалізації поставлених завдань і наведено дані про наукову новизну,
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практичну цінність та апробацію проведених досліджень. Представлено
інформацію щодо впровадження теоретичних та практичних розробок,
публікації результатів, зв’язку з науковими програмами і темами, а також щодо
обсягу дисертації.
У першому розділі проведено аналіз стану системи інструментального
моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до нового будівництва. Розкрито
особливості такої забудови, класифіковано будівлі прилеглої, ущільненої
забудови, визначено особливості організаційно-технологічного проектування
інструментального моніторингу, проаналізовано технічні засоби його
виконання, обґрунтовано напрямок та структуру досліджень.
Підтримання експлуатаційних властивостей і забезпечення безаварійної
експлуатації будівель у зоні впливу нового будівництва є актуальним технікоекономічним завданням, що потребує достовірної інформації, отриманої
інструментальними методами, для своєчасного виявлення граничних
деформацій конструкцій та попередження утворення пошкоджень існуючих
будівельних об’єктів. Метою забезпечення експлуатаційної придатності та
безпеки прилеглих об’єктів є збереження тривалого працездатного стану
оточуючих будівель, яке досягається прогнозуванням розвитку процесів їх
пошкодження та своєчасною реалізацією компенсаційних заходів, що значною
мірою визначається якістю виконання вимірювальних робіт. Проведено аналіз
впливу вимірювальних робіт на експлуатаційну придатність будівель. Від
обсягу та
періодичності отримання
інформації за
результатами
інструментальних вимірювань залежить оперативність і адекватність прийняття
рішень щодо недопущення зниження експлуатаційних характеристик об’єктів
будівництва, тому їх зміст впливає на тривалість експлуатації об’єктів.
Проаналізовано методи та технічні засоби, що використовують для
інструментальних спостережень при виконанні будівельно-монтажних робіт.
Публікації провідних вчених свідчать, що будівництво в умовах
ущільненої забудови супроводжується впливом негативних факторів на
техніко-економічні
показники
новобудов
та
прилеглої
забудови.
Інструментальне визначення факторів впливу дозволить розробити заходи з їх
мінімізації. Технічні аспекти вказаних питань висвітлено у працях
А.І. Білоконя, М.С. Болотських, А.І. Гавриляка, О.М. Галінського, П.Є.
Григоровського,
А.Д. Єсипенко,
О.Ф.
Осипова,
В.І. Теличенка,
Г.М. Тонкачеєва, В.І. Торкатюка, О.А. Тугая, В.К. Черненка, І.В. Шумакова,
M.J. Bryn, H. Bryś, W.H. Chen, E. Groten, B. Glisic. Рекомендації щодо
забезпечення якості будівельних робіт представлено в публікаціях
А.А. Афанасьєва,
В.С. Балицького,
Д.Ф. Гончаренка,
О.І. Менейлюка,
В.В. Савйовського. Економічні аспекти оптимізації, раціоналізації та
комплексної механізації технологічних процесів, в т. ч. вимірювань, висвітлено
у публікаціях С.С. Атаєва, І.А. Арутюнян, С.Є. Канторера, М.С. Канюки.
Виявлено окремі невирішені питання, що потребують подальших детальних
досліджень. Оптимізацію організаційно-технологічних рішень щодо виявлення
деформацій конструкцій прилеглої забудови виконано недостатньо.
У другому розділі розроблено загальну методику досліджень та
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досліджено
організаційно-технологічні
показники
інструментальних
вимірювань, наведено загальний алгоритм моделювання впливу нового
будівництва на експлуатаційну придатність будівель прилеглої забудови та
ідеалізовану модель такого впливу, розроблено методики оцінки та
дослідження організаційно-технологічних показників вимірювальних робіт у
складі інструментального моніторингу, у тому числі, обсягів циклу та
періодичності інструментальних спостережень.
Ступінь придатності будівель до експлуатації залежить від своєчасного
виявлення загроз наднормованих деформацій під впливом природних і
техногенних факторів. Визначено, що для встановлення наявності впливу
нового будівництва на оточуючу забудову необхідно змоделювати напруженодеформований стан ґрунтового масиву з урахуванням швидкості прикладання
навантаження на основу по мірі зведення будівлі. Для цього розроблено
ідеалізовану модель розрахункових епюр «нова будівля-прилегла забудова» і
алгоритм визначення зони впливу нового будівництва у вигляді блок-схеми.
Встановлено, що тривалість нового будівництва залежить від тривалості
моніторингу прилеглої до нього ущільненої забудови. Запропоновано методику
визначення організаційно-технологічних показників вимірювальних робіт у
складі інструментального моніторингу способом мікроелементного нормування
трудових процесів для розрахунку витрат часу.
Визначено, що для забезпечення просторової репрезентативності
конструкцій будівель для підсистеми моніторингу прилеглої забудови з
визначення контрольованого фактору деформації (тріщиноутворення),
реалізованої за допомогою маяків чи щупів, датчиків годинникового типу,
тензодатчиків або дистанційної автоматизованої системи, точки, які
контролюються, необхідно розміщувати на перетині ліній, що проведені через
характерні точки суміжних умовно жорстких елементів будівлі та існуючі
тріщини. Для підсистеми моніторингу прилеглої забудови з визначення
контрольованого фактору деформації, реалізованої з використанням нівеліру,
гідронівеліру, тахеометру або дистанційної автоматизованої систем, точки, які
контролюються, необхідно розміщувати безпосередньо в характерних точках
суміжних умовно жорстких елементів будівлі. Запропоновано класифікацію зон
впливу нового будівництва на прилеглу забудову та методику визначення
періодичності інструментальних спостережень для кожної з цих зон.
Для оцінки ризику пошкоджень запропоновано виконувати моделювання
властивості об’єкту втрачати експлуатаційну придатність у результаті виникнення
пошкодження під впливом негативних факторів нового будівництва в умовах
ущільненості. Для оптимізації загальної тривалості нового будівництва оцінено
вплив моніторингу прилеглої до нього ущільненої забудови на тривалість
виконання будівельних процесів. Існуючі норми трудовитрат на вимірювальні
роботи не охоплюють всі їх різновиди та особливості. Тривалість та
трудомісткість операцій залежить від факторів, які розділяють за принципом їх
впливу на: комплексні процеси та їх елементи, що виникають протягом всього
етапу спостережень; прості процеси та роботи одного циклу; групи прийомів;
окремі прийоми. Сума витрат часу при використанні j-го виду засобу

8

вимірювання протягом одного циклу (Тцс q) визначено, проаналізував
технологію застосування вимірювальної системи, тривалість виконання
мікроелементів трудових процесів, виконавши хронометраж прийомів, які не
були прохронометровані раніше, а також використовуючи коефіцієнти
переходу, що відображають вплив множини факторів на тривалість робіт:
jq in

Tцсq  ( Xi  tm )  X j ; Qц  Ч зв  Тц ,
q
q
q

(1)

j1 i1

де Xi, Xi – коефіцієнти, що характеризують вплив факторів на тривалість,
відповідно, прийомів та груп прийомів; Чзв. q – склад (чисельність) ланки, що
експлуатує q-ий прилад; tm ‒ нормативне значення тривалості мікроелементів
трудових процесів.
Суму витрат часу при використанні j-го виду засобу вимірювання
протягом всього етапу спостережень (Tec q) визначається з врахуванням
періодичності виконання циклів вимірювань, проаналізувавши організацію та
технологію застосування системи моніторингу на об’єкті протягом всього етапу
спостережень, з врахуванням попередньо визначених тривалості виконання
мікроелементів трудових процесів, виконавши хронометраж прийомів, які не
були прохронометровані раніше, а також використовуючи коефіцієнти
переходу Xc, що відображають вплив множини факторів на періодичність та
тривалість робіт комплексного процесу та їх елементи, що виникають протягом
всього етапу спостережень у складі життєвого циклу будівель, що
експлуатуються:

 jq in

Teс q  ( X i  tm )  X j  X c ,
 j1 i1


(2)

Для формування інформаційно-математичної моделі визначення обсягів
циклу інструментальних спостережень у складі організаційно-технологічних
показників вимірювальних робіт запропоновано принцип розміщення точок
спостереження на кожній умовно жорсткій ділянці, для якої всі точки
рухаються як єдине ціле. На такій ділянці слід призначати три характерні
точки, що визначають зміну положення послаблених елементів споруди (рис.
1).
Рис. 1. Схема розміщення точок
спостереження для типових тріщин:
1 ‒ наявна тріщина; 2 – точки, що
характеризують положення
елемента в просторі; 3 – точка
спостереження (лінія перетину
наявної тріщини)
Значення переміщень таких точок детерміновані, тобто мають властивість
алгоритму, яка передбачає, що в ньому усі вказівки повинні бути чіткими й
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однозначними: значення величин, які отримуються в конкретний момент часу,
повинні визначатися значеннями величин, отриманими в попередні моменти
часу. Найближчі точки умовно жорстких ділянок, що межують між собою, слід
поєднати лінією, яка перетне наявну тріщину в точці, рекомендованій для її
подальшого контролю.
Запропоновано чотири зони різної інтенсивності впливу нового
будівництва на прилеглу забудову і, відповідно, чотири періоди спостережень з
певною циклічністю вимірювань:
а) зона експлуатаційної стабільності (постійна величина параметру
протягом періоду Те, що передбачає експлуатаційні спостереження, встановлені
експлуатаційною документацією), коли будівлі, прилеглі до нового
будівництва, не відчувають його впливу;
б) зона допустимого впливу (зміна величини параметру протягом періоду
Тд, що передбачає допускові спостереження), передбачає наявність
розрахункового, допустимого впливу нового будівництва на прилеглу забудову,
що може тривати до завершення будівництва, у випадку відсутності
непрогнозованого впливу;
в) зона передкритичного впливу (зміна величини параметру протягом
періоду Тпк, що передбачає спеціальні спостереження) виникає у випадку появи
непрогнозованого впливу та не виникне у випадку відсутності
непрогнозованого впливу;
г) зона критичного впливу (зміна величини параметру протягом періоду
Тк, що передбачає постійні спостереження або з періодичністю, що залежить
від метрологічних можливостей засобів вимірювання забезпечити точність,
достатню для реєстрації мінімально критичної зміни фактору) виникає у
передаварійний період непрогнозованого впливу нового будівництва на
прилеглу забудову
Зони різних періодичностей (кількість спостережень за одиницю часу)
для періодів Те, Тд, Тпк, Тк. наведено на рис. 2:

Рис. 2. Зміна параметру у часі внаслідок будівельного впливу:
Те, Тд, Тпк, Тк – періоди спостережень у зонах експлуатаційної стабільності, допустимого,
передкритичного та критичного впливу відповідно; 3, 8, 7, 2 – верхня межа зон експлуатаційної
стабільності (Sе), допустимого впливу (Sд), передкритичного впливу (Sпк), критичного впливу
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(Sк); 4, 5, 9, 10 ‒ точки перетину межі зон інтенсивності впливу з лінією зміни параметру

Величина і число інтервалів спостереження вибираються залежно від
завдань контролю, економічної доцільності, правил безпечної експлуатації
об’єкту, можливостей вимірювальних систем. У такому випадку за час між
циклами вимірювань при планованому процесі експлуатації не станеться
неконтрольованого виходу параметра, що змінюється в часі, з урахуванням
похибки його вимірювання, за границю експлуатаційного відхилення. Тобто,
для кожної зони впливу необхідна своя періодичність та точність вимірювань.
Якщо в передкритичній зоні можна виявити тенденцію кривої потрапити в
критичну зону, то будівельні роботи треба зупинити та здійснити
компенсаційні заходи. Під час цих робіт крива може перетнути нижню межу
критичної зони та демонструвати подальшу відсутність або незначне
збільшення додаткових деформацій.
У третьому розділі розроблено та досліджено організаційно-технологічну
структуру процесу інструментального моніторингу будівель, прилеглих до
нового будівництва. Розроблено структурну схему будівельної інформаційної
моделі комплексного забезпечення експлуатаційної придатності будівель,
прилеглих до нового будівництва, для визначення ефективності систем
інструментального моніторингу.
Обґрунтування та дослідження організаційно-технологічних рішень
інструментального моніторингу прилеглої забудови в умовах впливу нового
будівництва базується на трьох варіантах компенсації впливу негативних
факторів (рис. 3) :
Варіант 1. Виконання повного комплексу компенсаційних заходів до
початку будівництва, що з максимальною вірогідністю унеможливить вплив
будівництва на оточуючу забудову.
Варіант 2 Повна відсутність компенсаційних заходів за умов
невизначеності негативних впливів:
а) сподівання на сприятливий збіг обставин щодо їх не виникнення.
б) не сприятливий збіг обставин, що викликає аварійні ситуації та
необхідність проектування та реалізації заходів щодо їх ліквідації.
Варіант 3. Мінімальний склад компенсаційних заходів з організацією
системи інструментального моніторингу з метою отримання оперативної,
необхідної та достатньої інформації про поточний технічний стан будівель,
споруд та прилеглої території для прийняття своєчасних рішень щодо реалізації
компенсаційних заходів, що унеможливлять вплив нового будівництва на
оточуючу забудову.
Встановлено, що основними факторами впливу нового будівництва на
оточуючу забудову з точки зору експертів є властивість основи сприймати
навантаження; швидкість зведення поверхів; ущільненість існуючої забудови.
За результатами ранжування можливих компенсаційних заходів визначено
найбільш ефективні заходи, що поєднують відносно невеликі фінансові та
часові витрати при гарантованому виключенні впливу негативних факторів
зведення новобудови на оточуючі будівлі.

11

Рис. 3. Лінійний графік організації будівництва з врахуванням варіантів
організації виконання компенсаційних заходів:
Т заг. буд – загальна тривалість будівництва; Т пр.нов.і – тривалість проектування об’єкта
нового будівництва; Т буд – тривалість зведення нового об’єкта будівництва; Т пр.к.з. і –
тривалість проектування компенсаційних заходів; Т к.з. і – тривалість виконання
компенсаційних заходів, що унеможливлюють подальший руйнівний вплив будівельних
робіт на прилеглі об’єкти; Т пр.в.р. і – тривалість проектування відновлювальних
(протиаварійних) робіт на прилеглих об’єктах; Т в.р.і – тривалість виконання відновлювальних
(протиаварійних) робіт на прилеглих об’єктах для можливості їх подальшої експлуатації;
Тінстр. м. – тривалість інструментального моніторингу; Тперерви i ‒ припинення будівництва
(технологічні та організаційні перерви) для виконання компенсаційних заходів, тобто
незаплановано; д.1 – ділянка, на якій виконання будівельних та компенсаційних заходів
виконується паралельно (без зупинки основних робіт), тобто заплановано

Визначення обсягів циклу інструментальних спостережень проведено на
підставі дослідження тривалості циклу вимірювальних робіт та інших
організаційно-технологічних показників систем моніторингу з використанням
ідеалізованої моделі та їх порівняльного аналізу з даними отриманими на
реальних об’єктах.
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Мінімально допустима кількість точок спостереження для визначення
контрольованих факторів деформації становить дві. Для забезпечення отримання
надійної інформації щодо розкриття тріщин доцільно спостереження здійснювати
за трьома і більше точками на тріщинах. Обсяг циклу моніторингу залежить від
кількості точок спостереження, що характеризують динаміку зміщення умовно
За результатами інформаційно-математичного моделювання побудовано
епюри залежності власних, додаткових та сумарних осідань прилеглих будинків
по їх довжині від найближчого краю до новобудови до найвіддаленішого від
впливу новобудови під час її зведення (рис. 4).
Визначення періодичності спостережень за результатами інформаційноматематичного моделювання за зонами інтенсивності впливу дозволило
побудувати графік осідань для найближчої стіни до новобудови протягом її
зведення. Періодичність спостережень призначали за найменшою відстанню до
епіцентру воронки осідання, тобто там, де створюється найбільший вплив.
Перевірку ідеалізованої моделі встановлення періодичності інструментальних
спостережень виконано на прикладі будинку з цегляними стінами. Порівняння
отриманих результатів дослідження ідеалізованої моделі з реальними об’єктами
дають схожі результати. Виділено чотири зони інтенсивності впливу нового
будівництва на прилеглу забудову і, відповідно, чотири періоди спостережень з
певною періодичністю вимірювань. Графіки періодичності спостережень для
зон допустимого (A-B), передкритичного (B-C) та критичного (C-D) впливу
наведено на рис. 5.

Рис. 4. Графік повних (власних та додаткових) осідань існуючої будівлі,
прилеглої до новобудови
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Рис. 5. Графік зміни осідання прилеглого краю будівлі до новобудови
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У четвертому розділі наведено методику проектування та результати
практичної реалізації організаційно-технологічних рішень інструментального
моніторингу прилеглої ущільненої забудови. В умовах ущільненої забудови в
зоні впливу нового будівництва існує можливість скорочення тривалості етапу
будівництва нових будівель при збереженні експлуатаційної придатності і
виконанні обмежень, зумовленими прилеглими будівлями, як в період забудови
на часовому інтервалі T, так і по його завершенню, за рахунок виконання
ефективних організаційно-технологічних компенсаційних заходів, розроблених
на основі інформації інструментального моніторингу, що забезпечують
своєчасне виявлення, прогнозування та упередження загрози виникнення
пошкоджень прилеглих споруд, зменшенню матеріальних збитків та запобігає
удорожчанню будівництва.
Розроблена будівельна інформаційна модель інструментального
моніторингу технічного стану конструкцій будівель і споруд прилеглої
забудови при зведенні будівель дозволить під час будівництва та після його
завершення своєчасно виявити фактори та параметри, що можуть призвести до
утворення пошкоджень конструкцій, і оптимізувати витрати нового
будівництва на необхідні компенсуючі заходи у правильній послідовності і у
необхідному обсязі, тобто зменшити негативний вплив нового будівництва на
існуючу ущільнену забудову та вибрати ефективну систему моніторингу.
Результати розрахунку організаційно-технологічних показників для
різних варіантів комплектації системи моніторингу, виконаного на основі
аналізу факторів, що впливають на тривалість робіт циклу, груп прийомів та
окремих прийомів, наведено на рис. 6. Аналіз отриманих даних показує, що при
невеликій кількості точок спостережень для визначення деформацій при
тріщиноутворенні раціонально застосовувати – маяки (щупи), для кренів і
просідань – тахеометр. При великій кількості точок спостережень при
деформаціях доцільно застосовувати дистанційну автоматизовану систему
моніторингу.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Сумарна трудомісткість підготовчого та робочого циклу:
а) для 1-го циклу вимірювань; б) для 2-х циклів вимірювань;
в) для 3-х циклів вимірювань; г) для 10-ти циклів вимірювань
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Науково-кваліфікаційна робота містить нове вирішення актуального
науково-прикладного завдання удосконалення організаційно-технологічних
рішень інструментального моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до
нового будівництва, у складі комплексного процесу забезпечення
експлуатаційної придатності будівель, що знайшло відображення в наступному:
1. Підтримання експлуатаційних властивостей і забезпечення
безаварійної експлуатації будівель у зоні впливу нового будівництва є
актуальною техніко-економічною проблемою, що потребує достовірної
інформації, отриманої інструментальними методами, для своєчасного
виявлення граничних деформацій конструкцій та попередження утворення
пошкоджень існуючих будівельних об’єктів в умовах ущільненої міської
забудови.
2. Визначено, систематизовано та досліджено ступень впливу
експлуатаційно-технологічних факторів на оточуючу забудову при зведенні та
експлуатації нових об’єктів в ущільнених міських умовах. Доведено, що
тривалість будівництва залежить від прийнятої організаційної схеми реалізації
компенсаційних заходів для нівелювання негативного його впливу на прилеглу
забудову. Встановлено, що інструментальний моніторинг будівель і споруд
прилеглої забудови протягом усього періоду нового будівництва дозволяє
своєчасно виявити фактори та їх параметри, що можуть призвести до
пошкоджень конструкцій, і раціоналізувати витрати на компенсаційні заходи в
необхідній послідовності і обсязі.
3. Запропоновано методику прогнозування параметрів організаційнотехнологічних рішень вимірювальних робіт у складі інструментального
моніторингу із застосуванням способу мікроелементного нормування трудових
процесів для розрахунку витрат часу. Встановлено, що основними факторами
впливу нового будівництва на оточуючу забудову є властивість основи
сприймати навантаження; швидкість зведення поверхів; ущільненість існуючої
забудови. Обгрунтована періодичність спостережень у зоні впливу нового
будівництва визначати з дискретністю значень додаткових деформацій основ і
фундаментів прилеглої забудови не менше 2 мм (за умови похибки визначення
різниці висот точок + 1 мм).
4. Визначено, що для забезпечення просторової репрезентативності
конструкцій будівель для підсистеми моніторингу прилеглої забудови з
визначення контрольованого фактору деформації (тріщиноутворення) точки,
які контролюються, необхідно розміщувати на перетині ліній, що проведені
через точки спостереження суміжних умовно жорстких елементів будівлі та
існуючі тріщини. Для підсистеми моніторингу прилеглої забудови з визначення
контрольованого фактору деформації (просідання і крени), точки, які
контролюються, необхідно розміщувати безпосередньо в точках спостереження
суміжних умовно жорстких елементів будівлі. Встановлено, що прості системи
моніторингу мають незначну трудомісткість підготовчих робіт та значно
більшу трудомісткість кожного циклу вимірювань в період основних робіт на
відміну від складних систем.
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5. Створено раціональний алгоритм вибору, проектування та експлуатації
систем інструментального моніторингу прилеглої ущільненої забудови.
Завдання формування комплексу різних методів контролю для виявлення
сукупності можливих найбільш небезпечних пошкоджень в системі вирішено
як оптимізаційна багаторівнева багатокритеріальна задача. Розроблено типову
методику організаційно-технологічного проектування інструментального
моніторингу прилеглої ущільненої забудови.
6. Наукові та практичні результати впроваджено при будівництві,
реконструкції та експлуатації низки цивільних об'єктів, де були застосовані
системи інструментального моніторингу параметрів обʼєктів існуючої
забудови. Практичну реалізацію здійснено при зведенні новобудов в
ущільнених умовах Києва, де підтверджений сумарний ефект від впровадження
розробок склав 224,1 тис. грн.
НАУКОВІ ПРАЦІ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ НАУКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ:
Публікації у спеціалізованих виданнях України, закордонних
спеціалізованих виданнях та у виданнях, включених до міжнародних
наукометричних баз:
1. Григоровський П.Є., Мурасьова О.В. Аналіз впливу будівництва
підземних частин будівель і споруд на прилеглу забудову в ущільнених умовах.
Будівельне виробництво : наук-техн. зб. Київ : Вид-во «Ліра-К», 2017. № 62/3.
С. 16‒21. (Видання індексується у Google Scholar) (Особистий внесок: розробка
методики інструментального моніторингу підземних конструкцій).
2. Чуканова Н.П., Крошка Ю.В., Мурасьова О.В. Інформаційно-експертна
система для вибору засобів інструментальних вимірювань при будівництві та
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зони і страховки працюючих: патент України на винахід UA 116781 C2
Україна, № a 2015 03752; заявка 21.04.2015; опубліковано 10.05.2018, Бюл.№ 9,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
38. Завойський А.К., Мурасьова О.В. Зовнішня теплоізоляційна стіна
будинку: патент України на винахід UA 107632 C2 Україна, № а 2013 138252,
заявка 29.11.2013; опубліковано 26.01.2015, Бюл.№ 2, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України.
АНОТАЦІЯ
Мурасьова О.В. Удосконалення організаційно-технологічних рішень
інструментального моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до нового
будівництва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
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.
Виявлено
специфічні
особливості
процесів
інструментального
моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до нового будівництва, що
дозволяють удосконалити організаційно-технологічні рішення його виконання.
Систематизовано фактори впливу нового будівництва на оточуючу забудову та
компенсаційні заходи, вибір яких дозволить оптимізувати фінансові та часові
витрати при мінімізації впливу негативних факторів зведення новобудови на
оточуючі будівлі. Сформовано множину інформаційних завдань та
послідовність їх вирішення що дозволяє скоротити тривалість етапу
будівництва нових будівель при збереженні експлуатаційної придатності і
виконанні обмежень, зумовлених прилеглими будівлями, як на етапі
будівництва, так і після його завершення, за рахунок виконання ефективних
організаційно-технологічних компенсаційних заходів, розроблених на основі
інформації інструментального моніторингу, що забезпечують своєчасне
виявлення, прогнозування та упередження загрози виникнення пошкоджень
прилеглих споруд, зменшенню матеріальних збитків та запобігає удорожчанню
будівництва.
Розроблено будівельну інформаційну модель інструментального
моніторингу технічного стану будівель прилеглих до новобудови, що дозволить
під час будівництва та після його завершення своєчасно виявити фактори та
параметри, що можуть призвести до утворення пошкоджень конструкцій, і
оптимізувати витрати нового будівництва на необхідні компенсуючі заходи у
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правильній послідовності і у необхідному обсязі, зменшити негативний вплив
нового будівництва на існуючу ущільнену забудову та вибрати ефективну
систему моніторингу.
Ключові
слова:
інструментальний
моніторинг,
вимірювання,
періодичність, прилегла забудова, вплив, нове будівництво, експлуатаційна
придатність, деформації, організаційно-технологічні рішення, технологічні
параметри.
АННОТАЦИЯ
Мурасёва Е.В. Совершенствование организационно-технологических
решений
инструментального
мониторинга
уплотненной
застройки,
прилегающей к новому строительству. - Квалификационная научный труд на
правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.23.08 «Технология и организация промышленного и
гражданского строительства» (19 ‒ Архитектура и строительство). ‒ ГП
«Научно-исследовательский институт строительного производства им. В.С.
Балицкого», Харьковский национальный университет строительства и
архитектуры, Харьков, 2020.
Выявлены специфические особенности процессов инструментального
мониторинга уплотненной застройки, прилегающей к новому строительству,
позволяющие усовершенствовать организационно-технологические решения
его выполнения. Систематизированы факторы влияния нового строительства на
окружающую застройку и компенсационные мероприятия, выбор которых
позволит оптимизировать финансовые и временные затраты при минимизации
влияния негативных факторов сведения новостройки на окружающие здания.
Сформировано множество информационных задач и последовательность их
решения, что позволит сократить продолжительность этапа строительства
новых зданий при сохранении эксплуатационной пригодности и выполнении
ограничений, налагаемых прилегающими зданиями, как на этапе строительства,
так и после его завершения, за счет выполнения эффективных организационнотехнологических компенсационных мероприятий, разработанных на основе
информации инструментального мониторинга, обеспечивающие своевременное
выявление, прогнозирование и предупреждение угрозы возникновения
повреждений прилегающих сооружений, уменьшить материальный ущерб и
предотвратить удорожание строительства.
Разработаная строительная информационная модель инструментального
мониторинга технического состояния зданий прилегающих к новостройке,
позволит во время строительства и после его завершения своевременно выявить
факторы и параметры, которые могут привести к образованию повреждений
конструкций, оптимизировать расходы нового строительства на необходимые
компенсирующие мероприятия в правильной последовательности и в
необходимом объеме, уменьшить негативное влияние нового строительства на
существующую уплотненную застройку и выбрать эффективную систему
мониторинга.
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Ключевые
слова: инструментальный мониторинг,
измерения,
строительство эксплуатация, прилегающие здания, плотная застройка,
организационно-технологические решения, технологические параметры.
ABSTRACT
Murasova O.V. Improving organizational and technological solutions for
instrumental monitoring of compacted buildings adjacent to new construction. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of
technical sciences on a specialty 05.23.08 «Technology and the organization of
industrial and civil construction» (19 ‒ Architecture and construction). ‒ SE
«Research Institute of Construction Production. V.S. Balytsky», Kharkiv National
University of Construction and Architecture, Kharkiv, 2020.
Specific features of the processes of instrumental monitoring of compacted
buildings adjacent to the new construction, which allow to improve the organizational
and technological solutions of its implementation. The factors influencing the new
construction on the surrounding buildings and
compensatory measures, the choice of which will optimize financial and time
costs while minimizing the impact of negative factors of construction of the new
building on the surrounding buildings. A set of information tasks and the sequence of
their solution that reduces the duration of the construction phase of new buildings
while maintaining serviceability and compliance with restrictions caused by adjacent
buildings, both at the construction stage and after its completion, by implementing
effective organizational and technological compensation measures developed on the
basis of instrumental monitoring information, which provides timely detection,
forecasting and prevention of the threat of damage to adjacent buildings, reducing
material damage and preventing the cost of construction.
A construction information model of instrumental monitoring of the technical
condition of buildings adjacent to the new building has been developed, which will
allow to identify factors and parameters that may lead to structural damage during
construction and after its completion, and to optimize new construction costs for
necessary compensatory measures in the correct sequence. to the extent necessary,
reduce the negative impact of new construction on existing compacted buildings and
choose an effective monitoring system.
Key words: instrumental monitoring, measurements, construction operation,
adjacent buildings, compacted buildings, organizational and technological solutions,
technological parameters.

