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СУЧАСНА НОРМАТИВНА БАЗА
ЩОДО за без пе чен ня без пе ки об’єктів будівниц тва

У но вих еко номічних умо вах одним із основ -
них ре гу ля тор них за вдань дер жа ви є за без пе -

чен ня без пе ки і надійності об’єктів будівель но го 
ком плек су.

Без пе ка об’єктів будівниц тва має на увазі,
як пра ви ло, ви ко нан ня на ступ них ви мог: від -
сутність за гро зи для жит тя, здо ров ’я і нор маль -
ної життєдіяль ності лю дей, а та кож еко ло гіч -
ного та ма теріаль но го збит ку під час зве ден ня
но во го або відмо ви вже по бу до ва но го об’єкта.
Надійність будівель но го об’єкта – це здатність
його ви ко ну ва ти за дані функції та зберігати свої 
експлу а таційні якості впро довж за да но го про -
міжку часу (про ек тно го терміну експлу а тації).

Дер жав не ре гу лю ван ня у будівельній га лузі
є ком плек сним і скла дається із та ких основ них
скла до вих, як пра во ва, еко номічна, технічна
тощо. На су час но му етапі роз вит ку Украї ни ре -
гу ля тор на діяльність у будівництві здійсню єть -
ся шля хом при й нят тя: нор ма тив но-пра во вих
актів; нор ма тив них актів технічно го ха рак те ру
(дер жав них будівель них норм – ДБН, га лу зе вих
будівель них норм – ГБН); нор ма тив них до ку -
ментів (дер жав них стан дартів – ДСТУ, стан -
дартів організацій Украї ни – СОУ).

Нор ма тив но-пра вові та нор ма тивні акти
тех нічно го ха рак те ру є об ов’яз ко ви ми для ви ко -
нан ня всіма суб’єкта ми на те ри торії Украї ни.
Нор ма тивні до ку мен ти но сять ре ко мен дацій -
ний ха рак тер.

Будівельні нор ми є осно вою для про ек ту -
ван ня та будівниц тва без печ них для лю ди ни і
на вко лиш ньо го се ре до ви ща об’єктів. Нор ма -
тивні до ку мен ти на прав лені на за без пе чен ня
реалізації ви мог, уста нов ле них будівель ни ми
нор ма ми, ак ту алізацію і гар монізацію націо -
наль ної нор ма тив ної бази відповідно до су час -
них за вдань будівель ної га лузі.

Будівельні нор ми та стан дар ти у су куп ності
з про це ду ра ми оцінки відповідності ста нов лять
сфе ру технічно го ре гу лю ван ня в будівництві
і є взаємо пов ’я за ним ком плек сом до ку ментів,
спря мо ва них, у пер шу чер гу, на за без пе чен ня
надійності та без пе ки будівель них об’єктів.

Пра во вою осно вою реалізації технічно го
ре гу лю ван ня в будівництві у те перішній час є
За ко ни Украї ни «Про будівельні нор ми», «Про
стан дар ти зацію» та «Про стан дар ти, технічні
рег ламен ти та про це ду ри оцінки відповід ності»,
а та кож Пос та но ва Кабінету Міністрів Украї ни
від 20.12.2006 № 1764 «Про за твер джен ня Тех -
нічно го рег ла мен ту будівель них ви робів, буді-
вель і спо руд».

Технічний рег ла мент будівель них ви робів,
будівель і спо руд роз роб ле ний із ура ху ван ням
ви мог Ди рек ти ви Ради Євро пи 89/106/ЕЕС від
21.12.1988 про збли жен ня за конів, підза кон них
актів та адміністра тив них по ло жень дер жав-
членів Ради ЄС сто сов но будівель них ви робів.

Згідно з Технічним рег ла мен том спо ру ди в
цілому та окремі їх час ти ни по винні відповідати 
своєму функціональ но му при зна чен ню і основ -
ним ви мо гам без пе ки. За умо ви на леж ної експ -
лу а тації спо руд основні ви мо ги ма ють ви ко ну -
ва ти ся про тя гом обґрун то ва но го стро ку служ би 
будівель і спо руд з ура ху ван ням пе ре дба чу ва -
них впливів.

Основ ни ми ви мо га ми до спо руд є такі:
1. За без пе чен ня ме ханічно го опо ру та стій -

кості. На ван та жен ня на спо ру ду під час зве ден -
ня та експлу а тації не по винні при зво ди ти до її
руй ну ван ня в цілому чи окре мих час тин або
де фор мацій, більших ніж до пус ка ють ся буді-
вель ни ми нор ма ми.

2. Дот ри ман ня ви мог по жеж ної без пе ки, а
саме:
n збе ре жен ня не су чої здат ності ко нструкцій

під час по жежі про тя гом пев но го часу;
n об ме жен ня по ши рен ня вог ню та диму в

спо руді, а та кож на сусідні спо ру ди та при -
леглі те ри торії;

n за без пе чен ня ева ку ації лю дей із спо ру ди
або їх по ря тун ку іншим спо со бом;

n за без пе чен ня без пе ки ря ту валь них ко манд.
3. За без пе чен ня санітар ної без пе ки жит тя і

здо ров ’я лю ди ни, за хис ту довкілля. Спо ру да по -
вин на відповідати ви мо гам за ко но да вства щодо 
охо ро ни здо ров ’я та на вко лиш ньо го при род но -
го се ре до ви ща.
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4. За без пе чен ня без пе ки експлу а тації. Під
час експлу а тації спо руд по винні бути вик лю -
чені ри зи ки не щас них ви падків.

5. За без пе чен ня за хис ту від шуму. Рівень
шуму та вібрації у спо ру дах не по ви нен пе ре ви -
щу ва ти вста нов лені нор ми.

6. За без пе чен ня еко номії енергії. Під час про -
ек ту ван ня, зве ден ня спо ру ди та мон ту ван ня її
об лад нан ня потрібно за без пе чу ва ти ефек тив не
ви ко рис тан ня енергії, не обхідної для експлу а -
тації, з ура ху ван ням кліма тич них умов.

З ме тою реалізації ви мог Технічно го рег ла -
мен ту Мінрегіонбу дом Украї ни за твер дже но та
вве де но в дію шість дер жав них будівель них норм, 
які кон кре ти зу ють основні ви мо ги без пе ки:
n ДБН В.1.2-6-2008 «Основні ви мо ги до буді-

вель і спо руд. Ме ханічний опір та стійкість»;
n ДБН В.1.2-7-2008 «Основні ви мо ги до буді-

вель і спо руд. По жеж на без пе ка»;
n ДБН В.1.2-8-2008 «Основні ви мо ги до буді-

вель і спо руд. Без пе ка жит тя і здо ров ’я
лю ди ни, за хист на вко лиш ньо го при род но -
го се ре до ви ща»;

n ДБН В.1.2-9-2008 «Основні ви мо ги до буді-
вель і спо руд. Без пе ка експлу а тації»;

n ДБН В.1.2-10-2008 «Основні ви мо ги до буді-
вель і спо руд. За хист від шуму»;

n ДБН В.1.2-11-2008 «Основні ви мо ги до буді-
вель і спо руд. Еко номія енергії».
У 2009 р. на брав чин ності ДБН В.1.2-14-2008

«За гальні при нци пи за без пе чен ня надійності та
ко нструк тив ної без пе ки будівель, спо руд, буді-
вель них ко нструкцій та основ», роз роб ле ний з
ура ху ван ням по ло жень відповідних міжна род -
них до ку ментів:
n ISO 2394:1994 «За гальні при нци пи за без пе -

чен ня надійності ко нструкцій» («General
principles on reliability for structures»);

n EN 1990:2002 «Осно ви про ек ту ван ня конст -
рукцій» («Eurocode-Basis of structural design»);

n ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «На деж -
ность стро и тель ных ко нструк ций и осно ва -
ний. Основ ные по ло же ния по рас че ту».
ДБН В.1.2-14-2008 рег ла мен тує при нци пи

без пе ки та надійності бу динків і спо руд шля хом
за без пе чен ня міцності, надійності, експлу а та -
цій ної при дат ності їх скла до вих час тин: ко нст -
рукцій, еле ментів та основ, а та кож не об хід-
ність за без пе чен ня без пе ки та надійності на всіх
ета пах життєвого цик лу будівлі (спо ру ди): ви -

шу ку ван ня та про ек ту ван ня; ви го тов лен ня,
транс пор ту ван ня, зберіган ня будівель них ви ро -
бів; зве ден ня (мон таж); експлу а тація та лікві-
дація об’єкта.

Основ ною ви мо гою до надійності будівель -
но го об’єкта є його відповідність функціональ -
но му при зна чен ню та здатність зберігати свої
влас ти вості про тя гом вста нов ле но го (про ек тно -
го) терміну експлу а тації.

З ме тою ди фе ренційо ва ної реалізації при н -
ципів за без пе чен ня надійності та без пе ки нор -
ма ми вво дять ся кла си наслідків (відповідаль -
ності) будівель і спо руд, а та кож ка те горії від -
повідаль ності їх ко нструкцій та еле ментів.

Для всіх будівель і спо руд вста нов лені три
кла си наслідків (сту пе ня відповідаль ності), які
ха рак те ри зу ють ся рівнем мож ли вих соціаль-
них втрат і май но вих збитків, тоб то мож ли ви ми 
наслідка ми, по в’я за ни ми з при пи нен ням експ -
лу а тації або втра тою цілісності об’єкта:
ССЗ*) – значні наслідки; СС2 – се редні наслідки;
СС1 – не значні наслідки.

Кла си наслідків (відповідаль ності) виз на ча -
ють ся відповідно до ха рак те рис тик мож ли вих
наслідків че рез відмо ви будівель і спо руд:
n не без пе ка для здо ров ’я і жит тя лю дей, які

постійно пе ре бу ва ють на об’єкті;
n не без пе ка для здо ров ’я і жит тя лю дей, які

періодич но пе ре бу ва ють на об’єкті;
n не без пе ка для здо ров ’я і жит тя лю дей (або

мож ли ве по ру шен ня нор маль ної життєді-
яль ності лю дей), які пе ре бу ва ють за меж а -
ми об’єкта;

n об сяг еко номічно го збит ку;
n втра та об’єктів куль тур ної спад щи ни;
n при пи нен ня функціону ван ня ко мунікацій

(спо руд) транс пор ту, зв’яз ку, енер ге ти ки,
інших інже нер них мереж.

Прий няті зна чен ня ха рак те рис тик мож ли -
вих наслідків мак си маль но на бли жені до кри -
теріїв, що виз на ча ють рівень над зви чай них си -
туацій в Україні.

Для кож но го кла су (наслідків) відповідаль -
ності будівель вве дені три ка те горії відповідаль -
ності їх ко нструкцій та еле ментів:
Ка те горія А – ко нструкції та еле мен ти, відмо ва
яких може при звес ти до по вної не мож ли вості
експлу а тації будівлі (спо ру ди) в цілому або
знач ної його час ти ни.
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Ка те горія Б – ко нструкції та еле мен ти, відмо ва
яких може при звес ти до по ру шен ня нор маль -
ної експлу а тації будівлі (спо ру ди) або до від-
мови інших ко нструкцій, які не на ле жать до
ка те горії А.
Ка те горія В – ко нструкції та еле мен ти, відмо ва
яких не при зво дить до по ру шен ня функціону -
ван ня інших ко нструкцій та їх еле ментів.

При про ек ту ванні бу динків і спо руд тієї чи
іншої ка те горії наслідків для кож ної ка те горії
відповідаль ності їх ко нструкцій, кож ної роз ра -
хун ко вої си ту ації і кож ної гру пи гра нич них
станів ко нструкцій вве дені коефіцієнти надій -
ності щодо відповідаль ності в діапа зоні від 0,9
до 1,25 (коефіцієнти відповідаль ності).

Та ким чи ном, в Україні ви бу до вується ме -
ханізм технічно го ре гу лю ван ня, утво ре ний на
при нци пах без пе ки та надійності будівель (спо -
руд), що доз во ляє реалізу ва ти ди фе ренційо ва -
ний підхід до об’єктів будівниц тва різно го рівня
відповідаль ності.

Кон цеп ту аль но цей ме ханізм фор мується
у виг ляді сис те ми дер жав них будівель них норм
і гар монізується на рівні логічної по бу до ви,
терміно логії та при нци по вих по ло жень з до ку -
мен та ми Євро со ю зу. Зок ре ма, здійснюється по с -
ту по ве збли жен ня при нци по вих по ло жень на -
ціональ них будівель них норм із по ло жен ня ми
Євро кодів (EN Eurocodes) – ком плек том Євро -
пе йських стан дартів, що скла дається з 10-ти
Євро кодів (10-ти груп), який роз роб ле ний Єв -
ро пе йським коміте том зі стан дар ти зації (CEN)
на основі уго ди з Комісією Євро пе йсько го Спів -
то ва рис тва. Ко жен із Євро кодів скла дається з
де кількох час тин – 58-ми стан дартів із про ек ту -
ван ня ко нструкцій будівель та спо руд.

На основі за галь них при нципів за без пе чен -
ня надійності та ко нструк тив ної без пе ки бу ді-
вель, спо руд, будівель них ко нструкцій та основ,
а та кож з ура ху ван ням по ло жень стан дартів
ком плек ту Євро кодів в Україні за вер шується
роз роблення ана логічно го національ но го ком п -
лек ту (10-ти груп дер жав них будівель них норм і
стандартів) із проектування.

Основоположними ДБН 10-ти груп націо -
наль но го ком плек ту є на ступні:
1. ДБН В.1.2-14:2008 «Сис те ма надійності та без -
пе ки в будівництві. За гальні при нци пи за без-
пе чен ня надійності та ко нструк тив ної без пе ки
бу дівель, спо руд, будівель них ко нструкцій та
основ»;

2. ДБН В.1.2-2-2006 «Сис те ма надійності та без -
пе ки в будівництві. На ван та жен ня і впли ви.
Нор ми про ек ту ван ня»;

ДБН В.1.1-7-2002 «За хист від по жежі. По жеж -
на без пе ка об’єктів будівниц тва»;
3. ДБН В.2.6-98:2009 «Ко нструкції бу динків
і спо руд. Бе тонні та залізо бе тонні ко нструкції.
Основні по ло жен ня»;
4. ДБН В.2.6-163:2010 «Ко нструкції бу динків і
спо руд. Ста леві ко нструкції. Нор ми про ек ту -
ван ня, ви го тов лен ня і мон та жу»;
5. ДБН В.2.6-160:2010 «Ко нструкції бу динків і
спо руд. Ста ле залізо бе тонні ко нструкції. Ос нов -
ні по ло жен ня»;
6. ДБН В.2.6-161:2010 «Ко нструкції бу динків і
спо руд. Де рев ’яні ко нструкції. Основні по ло -
жен ня»;
7. ДБН В.2.6-162:2010 «Ко нструкції бу динків і
спо руд. Кам ’яні і ар мо кам ’яні ко нструкції. Ос -
нов ні по ло жен ня»;
8. ДБН В.2.1-10-2009 «Осно ви та фун да мен ти
спо руд. Основні по ло жен ня про ек ту ван ня»;
9. ДБН В.1.1-12:2006 «Будівниц тво в сейс мічних
ра йо нах Украї ни»;
10. Про ект ДБН В.2.6-ХХ:201Х «Ко нструкції бу -
динків і спо руд. Алюмінієві ко нструкції. Ос нов -
ні по ло жен ня».

З ура ху ван ням по ло жень осно во по лож них
дер жав них будівель них норм пе ре гля да ють ся і
роз роб ля ють ся будівельні нор ми і стан дар ти,
що вра хо ву ють функціональ ну спе цифіку буді-
вель (спо руд) та їх скла до вих час тин, а та кож
особ ли вості про це су їх про ек ту ван ня, ви го тов -
лен ня будівель них ви робів, зве ден ня (мон та -
жу), експлу а тації (ви ко рис тан ня) та ліквідації.

Як свідчить прак ти ка, для реалізації за без -
пе чен ня без пе ки та надійності будівель (спо руд) 
тільки ме ханізму технічно го ре гу лю ван ня не -
дос тат ньо. В Україні вста нов ле ний відповід-
ний ме ханізм пра во во го ре гу лю ван ня у га лузі
будів ниц тва (рівня за ко но да вства і підза кон-
них актів).

У 2011 р. на брав чин ності За кон Украї ни
«Про ре гу лю ван ня місто будівної діяль ності»,
яким введено пра во вий ме ханізм ре гу лю ван ня у 
сфері будівель ної діяль ності з ди фе ренціацією
(з більш гли бо ким поділом) усіх об’єктів будів -
ниц тва на п’ять ка те горій склад ності (І–V).

Відповідно до цьо го За ко ну ка те горія склад -
ності об’єкта будівниц тва виз на чається згідно з
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дер жав ни ми будівель ни ми нор ма ми і стан дар -
та ми на підставі кла су наслідків (відповідаль -
ності) об’єкта будівниц тва (СС). Відне сен ня
об’єкта будівниц тва до тієї чи іншої ка те горії
склад ності здійснюється про ек тною організа -
цією та замовником будівництва.

Інши ми сло ва ми, в Україні вве де но пра во -
вий ре гу ля тор у га лузі будівниц тва, який вра хо -
вує ступінь відповідаль ності будівель і спо руд
за рівнем їх не без пе ки та не обхідної надійності
та доз во ляє ди фе ренціюва ти пра вові нор ми, по -
в’я зані, на прик лад, із: ліцен зу ван ням суб’єк тів
будівель ної діяль ності; роз роб лен ням про ек -
тної до ку мен тації на об’єкти будівниц тва та її
ек спер ти зою; по чат ком і здійснен ням будівель -
них робіт; зда чею та при й ман ням об’єктів будів -
ниц тва в експлу а тацію та із вста нов лен ням від -
повідаль ності суб’єктів місто будівної діяль нос-
ті, експлу а тації об’єктів будівниц тва.

На да но му етапі вста нов ле но взаємоз в’я зок
між ка те горіями склад ності (І, II, III, IV і V ка те -
горії) об’єктів будівниц тва і трьо ма кла са ми
наслідків (відповідаль ності) будівель і спо руд
(СС1; СС2; ССЗ):
n СС1 відповіда ють І і II ка те горії склад ності;
n СС2 відповіда ють III і IV ка те горії склад ності;
n ССЗ відповідає V ка те горія склад ності.

Крім того, до кла су наслідків ССЗ і відпо -
відно до V ка те горії склад ності відне се но об’єк -
ти будівниц тва, що мо жуть спри чи ни ти ви ник -
не ння над зви чай ної си ту ації тех но ген но го або
при род но го ха рак те ру та впли ну ти на стан за -
хис ту на се лен ня і те ри торій, а та кож об’єкти, які
ста нов лять підви ще ну еко логічну не без пеку.
Пе релік та ких об’єктів будівниц тва вста нов лю -
ється на рівні пра во вих актів Уря ду Украї ни.

Та ким чи ном, в Україні за кла дені пра вові та 
технічні осно ви для под аль шо го сис тем но го
фор му ван ня пра во вої та технічної нор ма тив ної
бази будівель ної га лузі на основі при нципів без -
пе ки та надійності об’єктів будівниц тва.

З ме тою за без пе чен ня гар монізації нор ма -
тив ної бази Украї ни з нор ма тив ною ба зою Єв ро -
пе йсько го Со ю зу За ко ном Украї ни «Про буді-
вельні нор ми», в ре дакції від 17.02.2011 р., вста -
нов ле но «період од но час ної дії будівель них
норм, роз роб ле них на основі національ них
тех но логічних тра дицій, і будівель них норм,
гар монізо ва них із нор ма тив ни ми до ку мен та ми
Євро пе йсько го Со ю зу (або інших будівель них
норм, кодів)», тоб то на за ко но дав чо му рівні за -
кла де но осно ви співісну ван ня двох па ра лель -
них «гілок» будівель них норм у галузі про ек -

ту ван ня будівель них ко нструкцій, близь ких за
своєю логічною по бу до вою і ба зо вим по ло жен -
ням, у т.ч. щодо основ них ви мог без пе ки.

Ме ханізм за сто су ван ня та од но час на дія
цих двох «гілок» будівель них норм на те ри торії
Украї ни рег ла мен тується Пос та но вою Кабінету
Міністрів Украї ни від 23.05.11 № 547 «Про за т -
вер джен ня По ряд ку за сто су ван ня будівель них
норм, роз роб ле них на основі національ них
тех но логічних тра дицій, і будівель них норм,
гар монізо ва них із нор ма тив ни ми до ку мен та ми
Євро пе йсько го Со ю зу».

По чат ком періоду од но час ної дії національ -
них будівель них норм і будівель них норм, гар -
монізо ва них із нор ма тив ни ми до ку мен та ми
ЄС, є дата на бран ня чин ності ДБН А.1.1-94:010
«Про ек ту ван ня будівель них ко нструкцій за
Євро ко да ми. Основні по ло жен ня», який рег ла -
мен тує пра ви ла та особ ли вості за сто су ван ня
Євро кодів в Україні.

Голов ни ми особ ли вос тя ми за сто су ван ня
Євро кодів при про ек ту ванні є: не обхідність роз -
роб ки національ них про г рам, які вра хо ву ють
місцеві умо ви будів ниц тва (тоб то па ра метрів
про ек ту ван ня, що вста нов лю ють ся на націо -
наль но му рівні та відкриті в кожній час тині
Євро ко ду); умо ви, за яки ми не мож ли ве од но -
час не за сто су ван ня будівель них норм різних
«гілок» при про ек ту ванні од но го і того ж об’єкта.

У 2010 р. в Україні було при й ня то та кож
пер ший па кет Євро кодів у виг ляді 20-ти націо -
наль них стан дартів, іден тич них Євро пе йським
стан дар там гру пи А. Цей па кет стан дартів міс -
тить ви мо ги щодо про ек ту ван ня різних типів
ко н струкцій і реалізує ви мо ги до ме ханічної
стій кості, по жеж ної без пе ки (вог нестійкості ко н -
ст рукцій), час тко во до дов говічності. Па кет від -
по відає, в основ но му, пер шим двом час ти нам
кож но го з 10-ти Євро кодів.

Існу ван ня двох окре мих «гілок» будівель -
них норм у га лузі про ек ту ван ня ко нструкцій
будівель і спо руд не ство рить про тиріч, а, на впа -
ки, дасть змо гу: здійсню ва ти аль тер на тивні пе -
ревірні роз ра хун ки ко нструкцій для відпові-
даль них будівель і спо руд; по сту по во підготувати
укр аїнських про ек ту валь ників та інших учас -
ників будівель ної га лузі до за сто су ван ня Євро -
пе йських стан дартів, а та кож спри я ти ме по д аль- 
шому по сту по во му збли жен ню національ них і
Євро пе йських стан дартів у сфері без пе ки будів -
ниц тва та ви роб ниц тва будівель них ви робів.

Надійшла 17.08.2011 р. y
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УДК 539.3; 624.04

Нап ря жен но-де фор ми ро ван ное со сто я ние
ко нструк ции на ве са НСК «Олим пий ский»

при ло ка ли зо ван ном теп ло вом воз де йствии
Пос тав ле на за да ча о не ли ней ном струк тур ном ана ли зе ко нструк ции на ве са над три бу на ми На ци о наль но го спор тив но го ком плек са «Олим пий ский»
под действи ем за дан ных ги по те ти чес ких ло ка ли зо ван ных теп ло вых воз де йствий от по жа ра, вы пол нен рас чет его на пря жен но-де фор ми ро ван но го
состо я ния, устой чи вос ти и час тот сво бод ных ко ле ба ний. Учте но на ли чие по лей пред ва ри тель ных на пря же ний. При ве де ны ре зуль та ты чис лен ных
ис сле до ва ний, по лу чен ные ме то дом ко неч но э ле мен тно го мо де ли ро ва ния.

The problem about computer analysis of the roof above the National Sport Complex «Olimpiyskiy» is stated for the case of local hypothetical fire action.
The problem consists in non-linear calculation of the system stress-strain state and its stability, as well as in modal analysis of its prestressed structure.
The results of numerical investigations gained by the methods of FE simulation are adduced.

˚ºþ ÷å âßå æºî âà: ко нструк ция на ве са ста ди о на, тро со во-стер жне вая сис те ма, пред ва ри тель ные на пря же ния, теп ло вые воз де йствия, устой чи вость,
ко ле ба ния, не ли ней ный ко неч но э ле мен тный рас чет.

Ко нструк ция на ве са за про ек ти ро ва на в виде
тро со во-стер жне вой сис те мы, ге о мет ри чес -

кая не из ме ня е мость и жес ткость ко то рой об ес -
пе чи ва ют ся за счет ее пред ва ри тель но го на пря -
же ния на ста дии мон та жа [1].

Пок ры тие на ве са пе ре кры ва ет три бу ны для
зри те лей, а так же часть тер ри то рии вок руг ста -
ди о на и бе го вую до рож ку.

Сов ре мен ные про ек тные ре ше ния дан ной
ко нструк ции, но вые тех но ло гии стро и т ельства
и мон та жа, а так же вы со кие тре бо ва ния к на-
деж нос ти при во дят к не об хо ди мос ти бо лее де -
таль ной про вер ки воз мож нос ти на ступ ле ния
кри ти чес ких со сто я ний в на и бо лее от ве тствен -
ных не су щих ко нструк тив ных эле мен тах на ве -
са. С этой целью ООО «Укра ин ский ин сти тут
сталь ных ко нструк ций име ни В.Н. Ши ма нов с -
ко го» было про ве де но ко неч но э ле мен тное мо -
де ли ро ва ние ста ти чес кой и ди на ми чес кой проч - 
нос ти, устой чи вос ти и ко ле ба ний ко нструк ции
на ве са при са мых не бла гоп ри ят ных со че та ни ях
ста ти чес ких и ди на ми чес ких на гру зок [2].

Не су щая ко нструк ция сис те мы вклю ча ет 80 
сталь ных ко лонн ко роб ча то го се че ния, свя зан -
ных с ними вер хне го и ни жне го стер жне вых си -
ло вых ко лец и од но го внут рен не го тро со во го
коль ца, со е ди нен но го со стер жне вой ко нструк -
ци ей вер хни ми и ни жни ми ра ди аль ны ми тро са -
ми, слу жа щи ми так же для под дер жки мемб-
 раны по кры тия (рис. 1).

В со от ве тствии с ДБН В.1.2-2.2006 «На ван -
та жен ня і впли ви» при вы пол не нии про ве роч -
ных рас че тов в ка чес тве основ ных ви дов наг -
ру зок были вы бра ны [2]: на груз ка пред ва ри -
тель но го на пря же ния сис те мы, а так же сне го -
вая, ле до вая, вет ро вая, тем пе ра тур ная и сейс -
ми чес кая на груз ки.

Вет ро вая на груз ка за да ва лась в со от ве тст -
вии с  укра ин ски ми стро и тель ны ми нор ма ми, а
ин тен сив ность вет ро во го дав ле ния и ха рак тер
его рас пре де ле ния по эле мен там ко нструк ции
опре де ля лись по мо дель ным ис пы та ни ям в аэ -
ро ди на ми чес кой тру бе.
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Была пред усмот ре на так же про вер ка на пря -
жен но-де фор ми ро ван но го со сто я ния и устой -
чи вос ти ко нструк ции на ве са под де йстви ем до -
по лни тель ных сил пред нап ря же ния, вы зван -
ных ге о мет ри чес ки ми не точ нос тя ми, до пу щен -
ны ми на эта пе мон та жа. Та кая не об хо ди мость
об услов ле на слож нос тью сис те мы, не го ри зон -
таль нос тью опор но го фун да мен та и ста ти чес -
кой неопределимостью расчетной схемы кон ст -
рук ции (рис. 2).

Вы пол нен рас чет на и бо лее от ве тствен ных
не су щих ко нструк ций сис те мы в ее кри ти чес -
ких со сто я ни ях. С при ме не ни ем ме то да ко неч -
ных эле мен тов [1–4] рас счи та ны на п ря женно-
де фор ми ро ван ное со сто я ние сис те мы, ее устой -
чи вость и ко ле ба ния при са мых не бла гоп ри ят -
ных со че та ни ях на гру зок. Анализ по ка зал [2],

что даже для са мых не бла гоп ри -
ят ных со че та ний пред ель ных
зна че ний на груз ки мак си маль -
ное по мо ду лю на пря же ние в
стер жне вых под ко нструк ци ях
зна чи тель но мень ше пред е ла те -
ку чес ти 355 МПа, а рас чет ные
зна че ния сил в тро сах оста ют ся
по ло жи тель ны ми и по чти в два
раза мень ше их пред ель ных зна -
че ний.

Рас че ты би фур ка ци он но го
вы пу чи ва ния ко нструк ции на -
ве са сви де т ельству ют, что она
име ет дос та точ ный за пас гло -
баль ной устойчивости.

Срав ни тель но вы со кие зна -
че ния трех низ ших час тот сво -
бод ных ко ле ба ний (0,25 Гц,
0,27 Гц, 0,29 Гц) та ко го круп но -
раз мер но го и мас сив но го со о -
ру же ния и их ма лая за ви си -
мость от ха рак те ра рас пре де ле -
ния сне га по по вер хнос ти по к -
ры тия сви де т ельствуют о дос та - 
точ ной динамической жес ткос -
ти системы.

Со пос тав ле ние ре зуль та тов 
рас че та, вы пол нен но го с уче -
том де йствия экс плу а та ци он -
ных тем пе ра тур ных на гру зок и
без уче та этих на гру зок по ка зы -
ва ет, что поле внут рен них на -
пря же ний мало за ви сит от
тем пе ра тур ных воз де йствий

рассмат ри ва е мо го типа. По э то му мож но счи -
тать, что дан ная ко нструк ция сла бо чу вст ви -
тель на к рав но мер но рас пре де лен ным тем пе-
 ратурным по лям [2].

В даль ней шем согласно до го вору с ГП «На -
уч но-ис сле до ва те льский ин сти тут стро и тель -
ных ко нструк ций» в рам ках на учно го со про-
вож де ния ра бот по опре де ле нию огнес той кос ти
сталь ных ко нструк ций на ве са над три бу на ми и
про ек ти ро ва нию их огне за щи ты был вы пол нен
расчет системы при локализованных тепловых
воздействиях.

Мо де ли ро ва ние тем пе ра тур ных по лей в ко н -
струк ции на ве са. При ня то, что по жар ло ка ли зо -
ван та ким об ра зом, что из вось ми де ся ти ко -
лонн ко нструк ции на гре ву под вер га ет ся лишь
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Рис. 1. Ко нструк тив ная схе ма на ве са над три бу на ми НСК «Олим пий ский»

Рис. 2. Фраг мент не су щей ко нструк ции на ве са на ста дии мон та жа



одна из них со вмес тно с при мы ка ю щи ми учас т -
ка ми ме тал ли чес ких ко нструк ций ни жне го и
вер хне го си ло вых ко лец. Пос коль ку при на гре -
ве ко нструк ций, как пра ви ло, бо лее опас ны ми

яв ля ют ся ло каль ные теп ло вые воз де йствия,
мож но счи тать, что при ня тая схе ма теп ло во го
воз де йствия идет в за пас про чнос ти сис те мы.

Все го рас смот ре но три сце на рия по жар но го 
про цес са, от ли ча ю щих ся вре ме нем го ре ния и
его ло ка ли за ци ей. Для рас че тов про чнос ти был
вы бран сце на рий № 3, для ко то ро го ха рак тер ны
на и бо лее ин тен сив ные про цес сы го ре ния, при -
во дя щие к на и боль шим зна че ни ям тем пе ра ту -
ры и ее гра ди ен тов. В ка чес тве ис ход ных дан ных 
За каз чи ком пред став ле ны зна че ния тем пе ра тур 
в че ты рех ре пер ных точ ках се че ния ко лон ны
(рис. 3). Выб ран мо мент вре ме ни по жа ра по это -
му сце на рию, ког да тем пе ра ту ра име ет на и боль -
шее значение.

На рис. 4 по ка за ны гра фи ки
из ме не ния зна че ний тем пе ра ту -
ры в ре пер ных точ ках по вы со те
ко лон ны от ее ни жней точ ки z = 0
до вер хней z = 42 м, по ко то рым
ме то дом усред не ния под счи ты ва -
лись зна че ния тем пе ра тур T(y, z) в 
про ме жу точ ных узло вых точ ках
ко неч но э ле мен тной мо де ли, как
функ ции ко ор ди нат y и z.

С по мощью при ве ден ных ди -
аг рамм и по стро ен ных со от но ше -
ний сфор ми ро ва ны поля тем -
пе ра тур во всех узло вых точ ках
вы де лен ной ко лон ны и при мы ка -
ю щих си ло вых ко лец. На рис. 5,a
по ка за ны зна че ния тем пе ра тур,
ко то рые вве де ны в рас чет ную мо -
дель. Каж до му от тен ку цве то вой
па лит ры на схе ме мо де ли со от ве т -
ству ет свое зна че ние тем пе ра ту ры, 
на рис. 5,б от ра жена бо лее де -
тальная схема рас пре де ле ния тем -
пе ра тур на фа сад ной (ни ж ней)
час ти ко лон ны. Здесь пред с тав ле -
но поле тем пе ра тур на внут рен -
них под ко нструк ци ях вы де лен но -
го фраг мен та (ди аф раг мах и внут -
рен них реб рах, для наг ляд нос ти
ле вая стен ка услов но от де ле на).

Пос тро ен ные зна че ния поля
тем пе ра тур от воз де йствия по жа -
ра вво ди лись в узло вые точ ки ко -
неч но э ле мен тной мо де ли и про -
во дил ся рас чет ко нструк ции в со -
че та нии с дру ги ми си ло вы ми воз -
де йстви я ми.
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Рис. 3. Схе ма рас по ло же ния ре пер ных то чек (1–4)
тем пе ра тур но го поля в се че нии ко лон ны

Рис. 4. Гра фи ки из ме не ния зна че ний тем пе ра ту ры
в ре пер ных точ ках ко лон ны (сце на рий 3)

Рис. 5. Поле рас пре де ле ния тем пе ра ту ры в ко лон не и эле мен тах
си ло вых ко лец (а) и во внут рен них ко нструк тив ных эле мен тах ко лон ны (б)

ба



Ко нструк тив ные осо бен нос ти сис те мы, вли -
я ю щие на ее тер мо нап ря жен ное со сто я ние.
Во-пер вых, ана ли зи ру е мая система со сто ит из
срав ни тель но гиб ких стер жне вых эле мен тов
(ко лонн и си ло вых ко лец), со е ди нен ных тро са -
ми. Во-вто рых, вся она свя за на с осно ва ни ем с
по мощью двух сте пен ных шар ни ров на ни жних
кон цах ко лонн, по зво ля ю щих ко лон нам сво -
бод но по во ра чи вать ся без фор ми ро ва ния в них
до пол ни тель ных из ги ба ю щих мо мен тов и на -
пря же ний. Бла го да ря этим двум фак то рам, не -
смот ря на то, что ко нструк ция яв ля ет ся ста -
ти чес ки не опре де ли мой, она ста но вит ся весь ма
под ат ли вой и сла бо чу встви тель ной к до пол ни -
тель ным мон таж ным или тем пе ра тур ным пе ре -
ме ще ни ям ее узлов за счет упру гой ком пен-
са ции ис ка же ний ее фор мы. Этим фак то рам
было уде ле но осо бое вни ма ние при ана ли зе ее
тер мо уп ру го го де фор ми ро ва ния, ко то рое, как
ока за лось, со про вож да ет ся срав ни тель но не -
боль ши ми тер мо уп ру ги ми на пря же ни я ми.

Ме то ди ка ко неч но э ле мен тных рас че тов.
Рас че ты про чнос ти и устой чи вос ти ко нструк -
ции на ве са под де йстви ем теп ло вых воз му ще -
ний от по жа ра про ве де ны ме то дом ко неч ных
эле мен тов [3–6]. Ко неч но э ле мен тная мо дель
со ору же ния со став ле на пу тем ап прок си ма ции
всех не су щих под ко нструк ций (ко лонн, вер хне -
го и ни жне го сжа тых ко лец, внут рен не го тро со -
во го коль ца, ра ди аль ных вер хних и ни жних
рас тя жек, а так же вер ти каль ных со е ди ни тель -
ных тро сов) ба лоч ны ми ко неч ны ми эле мен та -
ми, упру го де фор ми ру е мы ми под де йстви ем
про доль ных сил, из ги ба ю щих мо мен тов в двух
плос кос тях и кру тя щих мо мен тов.

Мем бра на по кры тия не яв ля ет ся не су щей
ко нструк ци ей, одна ко в КЭ мо де ли она ис поль -
зо ва лась для пе ре да чи на гру зок от вспо мо га -
тель но го об ору до ва ния на ба зо вые узлы. Поэ -
тому она мо де ли ру ет ся плас тин ча ты ми ко неч -
ны ми элементами малой изгибной жесткости.

Кро ме того, по сколь ку одна из ко лонн в
зоне по жа ра (рас по ло же на по оси 10) со вмес тно
с при мы ка ю щи ми к ней час тя ми си ло вых ко лец
ис пы ты ва ют де йствие су щес твен но не одно род -
но го теп ло во го поля, они мо де ли ро ва лись плас -
тин ча ты ми ко неч ны ми эле мен та ми (см. рис. 5).
В ни жних точ ках ко лон ны опи ра ют ся на шар -
ни ры с дву мя сте пе ня ми свободы, допускающие 
повороты в двух вертикальных плоскостях.

Пос коль ку со от ве тству ю щая стер жне вая
мо дель ко нструк ции на ве са яв ля ет ся ста ти чес ки 
не опре де ли мой, до пол ни тель ное теп ло вое воз -
де йствие на ее под ко нструк ции при во дит к воз -
ник но ве нию в них теп ло вых на пря же ний. В
плас тин ча тых элементах они подсчитываются
по формуле

s me le l m a dij ij kk T ijT T= + - + -2 3 2 0[ [ ] ( )]  , (1)

где e ij  – ком по нен ты тен зо ра де фор ма ций;
l m,  – ко эф фи ци ен ты Ляме при изо тер ми чес ком 
де фор ми ро ва нии; T0 , T – на чаль ное и те ку щее
зна че ния тем пе ра ту ры; a T  – ко эф фи ци ент теп -
ло во го ли ней но го рас ши ре ния; d ij  – сим вол
Кро не ке ра.

Если из вес тны на пря же ния d ij  , то де фор ма -
ции вы чис ля ют ся так:

e
n s

n
s

d a dij
ij kk

ij T ijE E
T T=

+
- + -

( )
( )

1
0  . (2)

Здесь E – мо дуль упру гос ти ма те ри а ла; n –
ко эф фи ци ент Пу ас со на.

В свя зи с тем, что в ис ход ном со сто я нии ко н -
струк ция на ве са пред нап ря же на на чаль ны ми
на пря же ни я ми, рас че ты ее на гру же ния теп ло -
вы ми воз де йстви я ми про во дят ся в не ли ней ной
по ста нов ке. По э то му при ме ня ет ся ша го вый ал -
го ритм ме то да про дол же ния по па ра мет ру с до -
пол ни тель ны ми ите ра ци я ми на каж дом шаге
про це ду ры Нью то на-Раф со на. При этом про ис -
хо дит пе ре стра и ва ние ли не а ри зо ван ной мат ри -
цы жес ткос ти с уче том из ме не ния в про цес се
на гру же ния ко нструк ции ее ге о мет рии и внут -
рен них пред нап ря га ю щих сил.

Анализ упру го го де фор ми ро ва ния ко нст -
рук ции на ве са на каж дом шаге ре а ли зу ет ся ре -
ше ни ем сис те мы ли не а ри зо ван ных ал геб раи-
 ческих уравнений

[ ]{ } { } { }K u f rD D= -  , (3)

где [K] – ли не а ри зо ван ная мат ри ца жес ткос ти
сис те мы; { }Du  – ис ко мый век тор при ра ще ний
пе ре ме ще ний; { }Df  – век тор при ра ще ний за дан -
ных сил (тем пе ра ту ры); {r} – век тор не вя зок. В
дан ном слу чае внеш ни ми воз де йстви я ми так же
яв ля ют ся за дан ные уси лия пред ва ри тель ных
на пря же ний в тро со вых эле мен тах и осталь ных
час тях ко нструк ции.

Так как при не ко то рой ком би на ции внут -
рен них сил пред ва ри тель но го на пря же ния и
воз де йствия теп ло во го поля ко нструк ция мо жет
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по те рять устой чи вость, было ис сле до ва но вы -
пу чи ва ние ее эле мен тов на осно ве по ста нов ки
про бле мы на со бствен ные зна че ния для ли не а -
ри зо ван ной сис те мы ал геб ра и чес ких урав не ний 
[7–9].

K Li+ =l 0 , (4)

где K – мат ри ца жес ткос ти для не нап ря жен ной
ко нструк ции; L – раз нос тная мат ри ца жес ткос -
ти; l i  – ис ко мые со бствен ные зна че ния па ра мет -
ра на груз ки (па ра мет ра тем пе ра ту ры). Пря мые
скоб ки об озна ча ют знак вы чис ле ния де тер ми -
нан та.

Рас че ты ко нструк ции на ве са в усло ви ях ее
пред нап ря же ния на чаль ны ми уси ли я ми в тро -
сах, си ла ми веса всех ее эле мен тов и теп ло вых
воз де йствий по сце на рию 3 вы пол не -
ны при сле ду ю щих зна че ни ях ха рак -
тер ных ве ли чин ко неч но э ле мен тной
мо де ли: чис ло ко неч ных эле мен тов –
14366, узлов – 13948, об щее чис ло ис ко -
мых пе ре мен ных – 56248.

Ре зуль та ты рас че тов НДС ко нст -
рук ции на ве са с уче том теп ло вых воз -
му ще ний. При прове де нии рас че тов
про чнос ти и устой чи вос ти ко н струк -
ции на ве са ста ди о на с уче том де йствия
теп ло во го поля был вы бран сце на рий
3 по жа ра, отли ча ю щий ся боль ши ми
зна че ни я ми тем пе ра тур. Рас смот ре ны 
сле ду ю щие ста ти чес кие на п ря жен но-
де фор ми ро ван ные со сто я ния сис те мы,
вы зван ные:

Слу чай 1 – пред нап ря же ни ем ко н -
струк ции и де йстви ем сил со б ствен но -
го веса. Ко нструк ция не под вер га ет ся
возде йствию теп ло во го поля от по жа ра.

Слу чай 2 – пред нап ря же ни ем ко н -
струк ции и де йстви ем сил со бствен но -
го веса и возде йстви ем теп ло во го поля
от по жа ра (сце на рий 3).

Слу чай 3 – пред нап ря же ни ем ко н -
струк ции, де йстви ем сил со бствен но го 
веса и сне го вой на груз кой, рав но мер -
но рас пре де лен ной по по вер хнос ти
по кры тия. Ко нст рук ция не под вер га -
ет ся воз де йствию теп ло во го поля от
по жа ра.

Слу чай 4 – пред нап ря же ни ем ко н -
струк ции, де йстви ем сил со б ствен но го 
веса и сне го вой на груз кой, рав но мер -

но рас пре де лен ной по по вер хнос ти по кры тия.
Ко нструк ция под вер га ет ся воз де й ствию теп ло -
во го поля от по жа ра (сце на рий 3).

Общая схема де фор ми ро ва ния сис те мы для 
слу чая 2 представлена на рис. 6. Срав не ние ре -
зуль та тов рас че та без по жа ра и с уче том де йст -
вия теп ло во го поля (мак си маль ное пе ре ме ще -
ние в об оих слу ча ях со ста ви ло 0,531 м) сви де-
тель ст ву ет о том, что зна че ния мак си маль ных
пе ре ме ще ний из ме ни лись не су щес твен но.

Эту осо бен ность упру го го де фор ми ро ва ния 
сис те мы мож но об ъ яс нить тем, что ее на и боль -
шее пе ре ме ще ние яв ля ет ся ин тег раль ной ха рак -
те рис ти кой и по э то му ло каль ный на грев од ной
из ее вось ми де ся ти ко лонн не при вел к из ме не -
нию этой ве ли чи ны.
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Рис. 6. Схе ма ко нструк ции на ве са в де фор ми ро ван ном со сто я нии
под де йстви ем со бствен но го веса, уси лий пред нап ря же ния

и теп ло во го поля от пожара (м)

Рис. 7. Рас пре де ле ние на пря же ний в ко нструк ции сты ка
ко лон ны и ни жне го коль ца под де йстви ем сил тя жес ти,

уси лий пред нап ря же ний и теп ло во го поля от пожара (Па)



Зна че ния на пря же ний в на и бо лее на пря -
жен ной зоне со е ди не ния ко лон ны 10 с ни жним
си ло вым коль цом пред став ле ны на рис. 7. Их
ана лиз по ка зы ва ет, что зна че ния мак си маль -
ных на пря же ний так же из ме ни лись ма ло (без
теп ло во го воз де йствия s max = 171,8 МПа и при
теп ло вом воз де йствии s max = 203,9 МПа), и они
на мно го мень ше пред ель ных зна че ний пре д е ла
те ку чес ти sT = 355 МПа.

Зна че ния на пря же ний и уси лий в си ло вых
коль цах и тро сах так же из ме ни лись не су щес т -
вен но и оста лись на мно го мень ше пред ель ных.

С целью ана ли за вли я ния теп ло во го воз де й -
ствия на ра бо тос по соб ность ко нструк ции на ве -
са про ве де ны рас че ты сис те мы по треть ему
сце на рию рас пре де ле ния тем пе ра тур для слу ча -
ев воз де йствия на на вес на груз ки от со бствен но -
го веса, пред ва ри тель но го на пря же ния и до пол -
ни тель ной на груз ки от сне га ин тен сив нос тью
1,24 кН/м2 (слу чай 4).

Выполнен ные рас че ты по ка за ли, что по лу -
чен ные зна че ния пе ре ме ще ний без уче та на гру -
зок от по жа ра и с их уче том от ли ча ют ся нез -
на чи тель но (табл. 1).

Вли я ние теп ло во го воз де йствия от по жа ра
на на пря жен но-де фор ми ро ван ное со сто я ние
на и бо лее на пря жен ных эле мен тов ко нструк ции 
ко лон ны (ось 10) и при ле га ю щих си ло вых ко -
лец мож но про сле дить по ре зуль та там рас че тов, 
при ве ден ных в табл. 2.

Таб ли ца 1
Слу -
чай

Виды воздействий Зна че ния мак си маль но го
пе ре ме ще ния в эле мен тах 

конструкции, м

1

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния 
и со бствен ный вес 
(без по жа ра)

0,531

2

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния 
и со бствен ный вес 
(с уче том де йствия по жа ра)

0,531

3

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния, со бствен ный
вес и вес сне га 
(без по жа ра)

1,155

4

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния, со бствен ный
вес и вес сне га (с уче том
де йствия по жа ра)

1,155

Таб ли ца 2
Слу -
чай

Виды воздействий Зна че ния на пря же ния,
МПа,

и мес то его ло ка ли за ции

1

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния 
и со бствен ный вес 
(без по жа ра)

171,8
ни жнее си ло вое коль цо

2

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния 
и со бствен ный вес 
(с уче том де йствия по жа ра)

203,9
ни жнее си ло вое коль цо

3

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния, со бствен ный
вес и вес сне га 
(без по жа ра)

188,1
вер хнее си ло вое коль цо

4

Уси лия пред ва ри тель но го
на пря же ния, со бствен ный
вес и вес сне га (с уче том
де йствия по жа ра)

205,7
вер хняя часть ко лон ны

в зоне по жа ра

Как вид но, зна че ния мак си маль ных на пря -
же ний в эле мен тах ко нструк ции зна чи тель но
ниже их пред ель ной ве ли чи ны. При этом, одна -
ко, бо лее за мет ным ста ло вли я ние внут рен них
ди аф рагм на гре той ко лон ны на пе рерас пре де -
ле ние на пря же ний на по вер хнос тях ее сте нок
(рис. 8).

Был вы пол нен так же рас чет гло баль ной (и
ло каль ной) устой чи вос ти ко нструк ции по от но -
ше нию к за дан ным воз де йстви ям. Она оце ни ва -
лась с по мощью зна че ния со бствен но го чис ла l
в урав не нии (4), ко то рое рав но мно жи те лю, на
ко то рый нуж но умно жить за дан ную на груз ку,
что бы ко нструк ция по те ря ла устой чи вость [2,
7–9]. Вна ча ле был рас смот рен слу чай де йствия
ис ход но го пред нап ря же ния, со бствен но го веса
и теп ло во го поля.

Зна че ние l1  по ка зы ва ет, что уста нов лен ная
на осно ве ли ней но го ана ли за гло баль ная по те ря 
устой чи вос ти ко нструк ции на ве са про и зой дет
тог да, ког да на пря же ния и уси лия в ней в
l1= 5,931536 раз пре вы сят на пря же ния и уси лия, 
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Рис. 8. Рас пре де ле ние на пря же ний в ко нструк ци ях ко лонн
под де йстви ем уси лий пред нап ря же ния,

сил тя жес ти, сне го вой на груз ки и теп ло во го поля от по жа ра
(сце на рий 3) (Па)



вы зван ные за дан ным воз му ще ни ем. Та кой за -
пас гло баль ной устой чи вос ти мож но счи тать
дос та точ ным.

Анализ пер вой моды гло баль ной би фур ка -
ции по ка зал, что она про ис хо дит пу тем плос ко -
го по во ро та всей сис те мы от но си тель но вер ти -
каль ной оси, рас по ло жен ной в ее цен тре [2].

Вто рая мода би фур ка ции свя за на с ло каль -
ным вы пу чи ва ни ем ни жне го коль ца в зоне
его при со е ди не ния к на гре той ко лон не при
l 2 = 7,655574 (рис. 9). Одна ко прак ти чес ко го
зна че ния этот ре зуль тат не име ет.

Затем ре ша лась за да ча о по те ре устой чи -
вос ти (гло баль ной и ло каль ной) ко нструк ции
на ве са для слу чая, ког да до пол ни тель но к
рас смот рен ным выше на груз кам до бав ля лась
так же на груз ка от сне га, рав но мер но рас пре де -
лен ная по по вер хнос ти по кры тия. Рас че ты по -
ка за ли, что де йствие теп ло во го поля со вмес тно 
с на груз кой от сне га при ве ли к за мет но му
умень ше нию пер во го со бствен но го чис ла, ко -
то рое ста ло рав ным l1= 3,95942, хотя фор ма
би фур ка ции не изме ни лась, она оста лась гло -
баль ной. Вто рое со бст вен ное чис ло ока за лось

рав ным l 2 = 4,00058. Оно со от ве тству ет ло каль -
но му вы пу чи ва нию ни жне го си ло во го коль ца,
но, как ука за но выше, прак ти чес ко го зна че ния
это не име ет.

Та ким об ра зом, во вре мя на гре ва ко нст рук -
ции по сце на рию 3 за пас ее устой чи вос ти не с -
коль ко умень шил ся, но остал ся дос та точ но
боль шим, рав ным 3,95942.

Вы вод.

Про ве ден ные рас че ты по ка за ли, что даже
при са мых не бла гоп ри ят ных со че та ни ях си ло -
вых и теп ло вых воз де йствий по лу чен ные зна че -
ния пе ре ме ще ний без уче та на гру зок от по жа ра
и с их уче том от ли ча ют ся не су щес твен но и со с -
тав ля ют 1,155 м.

Вли я ние теп ло во го воз де йствия на на пря -
жен но-де фор ми ро ван ное со сто я ние на и бо лее
на п ря жен ных эле мен тов ко нструк ции ко лон -
ны и при ле га ю щих си ло вых ко лец так же мало.
Так, в слу чае не уче та де йствия по жа ра на и боль -
шее зна че ние на пря же ний ло ка ли зо ва но в вер х -
нем си ло вом коль це и со став ля ет sМ = 188,1 МПа. 
При уче те де йствия по жа ра на и бо лее на пря жен -
ное мес то пе ре хо дит на вер х нюю часть ко лон ны 
и со став ля ет 205,7 МПа.

При са мой не бла гоп ри ят ной ком би на ции
на гру зок ко нструк ция на ве са име ет за пас устой -
чи вос ти, рав ный l1= 3,96.

Мож но пред по ло жить, что не су щес твен ное
вли я ние за дан но го теп ло во го воз де йствия на
про чность и устой чи вость ко нструк ции на ве са
ста ди о на в зна чи тель ной мере об услов ле но ее
ко нструк тив ны ми осо бен нос тя ми, ха рак те ри -
зу е мы ми срав ни тель но вы со кой гиб кос тью не -
су щих эле мен тов и на ли чи ем шар ни ров с дву мя 
сте пе ня ми сво бо ды в узлах опи ра ния ко лонн,
по зво ля ю щих за счет упру гой под ат ли вос ти
сис те мы ком пен си ро вать теп ло вые пе ре ме ще -
ния и де фор ма ции.
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Рис. 9. Вто рая мода ло каль ной по те ри устой чи вос ти
ко нструк ции на ве са ста ди о на под де йстви ем сил тя жес ти
и уси лий пред нап ря же ния (с уче том теп ло во го вли я ния,

сце на рий 3) (l2= 7,655571)



УДК 725.8.95

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВИСЯЧИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Рас смот рен про ект ви ся че го пе ре хо да га зоп ро во да. Пред став ле ны ре зуль та ты его оцен ки, ука за ны упу ще ния в рас че те, а так же не со вер ше нства
при ня тых ко нструк тив ных ре ше ний и ме то да мон та жа тру боп ро во да. Даны ре ко мен да ции по их устра не нию.

Project of suspension crossing of gas pipe is considered. The results his estimation is presented. Omissions in a calculation, and also imperfections
of accepted structural decisions and method of pipe laying are defined. Recommendations on their removal are given.

˚ºþ ÷å âßå æºî âà: ви ся чий пе ре ход, бал ка жес ткос ти, мон таж тру боп ро во да.

При стро и т ельстве над зем ных тру боп ро вод -
ных пе ре хо дов час то при ме ня ют ви ся чие

сис те мы, вы год но от ли ча ю щи е ся от тра ди ци -
он ных ба лоч ных и ароч ных сис тем лег кос тью
ко нструк ции, воз мож нос тью пе ре кры тия боль -
ших про ле тов без про ме жу точ ных опор, ра -
ци о наль ным ис поль зо ва ни ем про чнос тных
свойств ма те ри а ла, ма лой чу вст ви тель нос тью к
раз лич но го рода пе ре груз кам. Ви ся чие пе ре хо -
ды тру боп ро во дов мо гут иметь раз лич ные схе -
мы: с од но цеп ны ми, ре шет ча ты ми ван то вы ми
или ра ди аль но-ван то вы ми фер ма ми, в виде
про ви са ю щей нити. При чем, не за ви си мо от
вида при ня той схе мы ви ся че го пе ре хо да не об -
хо ди мо, что бы при ме няемые ко нструк тив ные
ре ше ния об ес пе чи ва ли со вмес тную ра бо ту всех
его эле мен тов для ис клю че ния по яв ле ния не -
до пус ти мых на пря же ний и де фор ма ций в ви ся -
чей сис те ме. В ка чес т ве при ме ра рас смот рим
про ек тное ре ше ние ви ся че го пе ре хо да де йст ву ю -
ще го ма гис траль но го га зоп ро во да Ялта–Алушта,
раз ра бо тан но го с целью пред от вра ще ния чрез -
вы чай ных си ту а ций на учас тке трас сы га зоп ро -
во да из-за ак ти ви за ции опол зня, а так же ре -
зуль та ты его оцен ки, по зво лив шие су щес твен -
но улуч шить пер во на чаль но при ня тое про ек т -
ное ре ше ние.

Ко нструк ция ви ся че го пе ре хо да га зоп ро во -
да (рис. 1) при ня та в виде од нопро лет ной ви ся -
чей сис те мы про ле том 157,5 м и со сто ит из двух
не су щих ка на тов ди а мет ром 42 мм, сво бод но
опи ра ю щих ся на сталь ные пи ло ны и за креп лен -
ных в ан кер ных же ле зо бе тон ных опо рах. Не су -
щие ка на ты под хо дят к пи ло нам со сто ро ны
про ле та под углом 16о к го ри зон ту, а к ан кер ным 
опо рам ухо дят от ял тин ско го и алуш тин ско го
пи ло нов под угла ми 4о и 21о со от ве тствен но. Ка -
на ты со е ди не ны рас пор ка ми из угол ка 100 8́,
уста нов лен ны ми в мес тах рас по ло же ния под-
ве сок. К не су щим ка на там на вер ти каль ных

стер ж не вых под вес ках, вы пол нен ных из круг -
лой ста ли ди а мет ром 20 мм и рас по ло жен ных с
ша гом 7,5 м, под ве ше ны бал ки сед ло вид ной
фор мы, по пе реч ное се че ние ко то рых при ня то
из двух швел ле ров 12П, рас по ло жен ных по лка -
ми на ру жу на рас сто я нии 130 мм меж ду стен ка -
ми. По сед ло вид ным бал кам сво бод но уло же на
тру ба га зоп ро во да Æ325 8́ (рис. 2). Для тех ни -
чес ко го об слу жи ва ния пе ре хо да пред усмот ре на
смот ро вая те леж ка, пе ре дви га ю ща я ся по мо но -
рель су из дву тав ра 18М, за креп лен но го к сед ло -
вид ным бал кам на бол то вом со е ди не нии.
Пи ло ны вы со той 18,3 и 14,3 м (алуш тин ский и
ял тин ский со от ве тствен но) за про ек ти ро ва ны в
виде плос ких рам из лис тов, про кат ных угол ков
и швел ле ров. По вер ху пи ло нов пред усмот ре ны
ого лов ки, со сто я щие из свар ных опор ных час -
тей с кру го вым очер та ни ем и се дел, на ко то рые с 
ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных кру го вых же ло -
бов опи ра ют ся не су щие ка на ты. Опи ра ние пи -
ло нов на опо рах при ня то шар нир ным. Попе -
реч ная жес ткость ви ся че го пе ре хо да об ес пе чи -
ва ет ся 12-ю вет ро вы ми от тяж ка ми из ка на тов
ди а мет ром 24 мм, за креп лен ных к сед ло вид ным
бал кам в 1/7 про ле та и рас по ло жен ных под раз -
лич ны ми угла ми к спе ци аль ным бо ко вым ан -
кер ным опо рам.

В со от ве тствии с про ек том орга ни за ции
стро и т ельства мон таж ви ся че го пе ре хо да газо-
про во да пред усмот ре но вы пол нять следующим
образом:
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n уста нов ка пи ло нов в вер ти каль ное по ло же -
ние с по мощью вре мен ных тро сов и трех
фун да мен тов: ан кер но го и двух под вет ро -
вые ка на ты;

n мон таж не су щих ка на тов с по сле ду ю щим
за креп ле ни ем на ого лов ках пи ло нов и в на -
тяж ных устро йствах;

n от кло не ние от вер ти ка ли осей пи ло нов на -
тяж ны ми устро йства ми та ким об ра зом,
что бы верх ого лов ков смес тил ся на 150 и
140 мм – в сто ро ну ан кер ных фун да мен тов
для алуш тин ско го и ял тин ско го пи ло нов
со от ве тствен но;

n мон таж под ве сок, сед ло вид ных ба лок и эле -
мен тов мо но рель са с по мощью вре мен ной
и смот ро вой те ле жек;

n мон таж тру бы га зоп ро во да про доль ной
над виж кой вдоль пе ре хо да по кат ко вым
опо рам сед ло вид ных ба лок;

n воз врат пи ло нов в вер ти каль ное по ло же ние.
Вы пол нен ная оцен ка про ек та ви ся че го пе -

ре хо да га зоп ро во да вы я ви ла в нем ряд не удач -
ных решений.

Рас чет ви ся че го пе ре хо да. Про ве роч ный
рас чет ви ся че го пе ре хо да га зоп ро во да вы пол -
нен при сле ду ю щих ва ри ан тах на гру же ния:
n со бствен ный вес пе ре хо да (q0 = 1,75 кН/м);
n сим мет рич ное на гру же ние: со бствен ный вес,

на груз ка от сне га и го ло ле да, вес газа (q1 =
= 2,57 кН/м) и из ме не ние тем пе ра ту ры (Dt =
= 60о C);

n до пол ни тель ное со че та ние на гру зок: сим -
мет рич ное на гру же ние плюс вет ро вая на г -
руз ка (qв = 0,75 кН/м).

При этом рас чет пе ре хо да на не сим мет рич -
ное на гру же ние не про во дил ся в свя зи с тем, что
ис пы та ние га зоп ро во да пред усмот ре но вы пол -
нять сжа тым воз ду хом, а не во дой.

Про ве роч ный рас чет ви ся че го пе ре хо да вы -
пол нен с уче том ге о мет ри чес кой не ли ней нос ти
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Рис. 1. Ви ся чий пе ре ход га зоп ро во да

Рис. 2. По пе реч ное се че ние ви ся че го пе ре хо да га зоп ро во да:
1 – не су щие ка на ты; 2 – рас пор ка; 3 – под вес ки; 4 – тру ба; 
5 – вет ро вые от тяж ки; 6 – сед ло вид ная бал ка; 7 – мо но рельс



по ме то ди ке [1] в со от ве тствии с [2, 3]. Рас чет
тру бы га зоп ро во да по ка зал, что при при ня -
тых в про ек те ко нструк тив ных ре ше ни ях, ис к -
лю ча ю щих тру бу из ра бо ты ви ся чей сис те мы,
при са мом не бла гоп ри ят ном на гру же нии (до -
пол ни тель ное со че та ние на гру зок) в се че нии
тру бы в се ре ди не про ле та воз ни ка ют мак си -
маль ные на пря же ния s max  = 3095,6 МПа, зна -
чи тель но пре вы ша ю щие рас чет ное со про -
тив ле ние ма те ри а ла тру бы (сталь Ст. 20) R2 =
= 204,5 МПа. В свя зи с этим вы пол нен по втор -
ный про ве роч ный рас чет пе ре хо да с уче том
за креп ле ния тру бы в мес тах рас по ло же ния
под ве сок и вет ро вых от тя жек, ана лиз ре зуль -
та тов ко то ро го по ка зал, что при са мом не бла -
гоп ри ят ном на гру же нии мак си маль ные нап -
ря же ния в тру бе га зоп ро во да воз ни ка ют в
мес тах креп ле ния вет ро вых от тя жек s max  =
= 117,4 МПа и не пре вы ша ют до пус ти мых зна -
че ний. Про ве роч ный рас чет так же под твер -
дил, что при ня тые се че ния не су щих ка на тов,
вет ро вых от тя жек и под ве сок от ве ча ют нор -
ма тив ным тре бо ва ни ям по про чнос ти и мо гут 
быть ис поль зо ва ны в ви ся чем пе ре хо де.

Оцен ка при ня тых ко нструк тив ных ре ше -
ний. В про ек те ви ся че го пе ре хо да тру ба не
вклю че на в со вмес тную ра бо ту с осталь ны ми
эле мен та ми пе ре хо да и вос при ни ма ет ся ими в 
ка чес тве на груз ки. Из-за это го рас смат ри ва е -
мая ви ся чая сис те ма яв ля ет ся дос та точ но гиб -
кой и до пус ка ет про доль ные пе ре ме ще ния
под ве сок с сед ло вид ны ми бал ка ми. Уве ли чить
жес ткость пе ре хо да мож но вклю че ни ем тру -
бы в ра бо ту ви ся чей сис те мы пу тем ее за к реп -
ле ния в мес тах рас по ло же ния под ве сок (рис. 3).
Кро ме того, при ня тая ко нструк ция узла опи -
ра ния тру бы га зоп ро во да на сед ло вид ные бал -
ки не пред усмат ри ва ет свя зи меж ду тру бой и
вет ро вы ми от тяж ка ми, что при во дит к воз -
ник но ве нию в тру бе на пря же ний, пре вы ша ю -
щих до пус ти мое зна че ние. По э то му для обес -
пе че ния со вмес тной ра бо ты тру бы га зоп ро -
во да и вет ро вых от тя жек пред ло же на ко н ст -
рук ция креп ле ния, при ве ден ная на рис. 3.

Пре дус мот рен ное про ек том креп ле ние тру -
бы га зоп ро во да в мес тах опи ра ния пи ло нов по -
сре дством ее под вес ки к пи ло нам с по мощью
сед ло вид ных ба лок до пус ка ет пе ре ме ще ния
тру бы пер пен ди ку ляр но оси пе ре хо да. Во из бе -
жа ние это го ре ко мен до ван узел креп ле ния тру -
бы, пред став лен ный на рис. 4.

Обслу жи ва ние ко нструк ций га зоп ро во да
со глас но про ек ту пред усмот ре но с по мощью
под вес ной те леж ки, пе ре дви га ю щей ся по под -
ве шен но му к сед ло вид ным бал кам мо но рель су.
В це лом при ме не ние та ких экс плу а та ци он ных
устройств в над зем ных га зоп ро во дах до пус ка-
ется, но на прак ти ке они себя не оправ ды ва ют в
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      Рис. 3. Ре ко мен ду е мая ко нструк ция смот ро во го мос ти ка 
      и узлов креп ле ния тру бы га зоп ро во да к под вес кам 
      и вет ро вым от тяж кам:

      1 – не су щие ка на ты; 2 – рас пор ка; 3 – под вес ки; 4 – ограж де ние
         смот ро во го мос ти ка; 5 – смот ро вой мос тик; 6 – вет ро вые от тяж ки;
      7 – бан да жи; 8 – тру ба; 9 – бол ты М24

      Рис. 4. Ре ко мен ду е мый узел креп ле ния тру бы га зоп ро во да 
      в мес тах опи ра ния пи ло нов:

      1 – тру ба; 2 – бан да жи; 3 – опор ный сто лик; 4 – упо ры; 
      5 – бол ты М24



свя зи с от но си тель но боль шой под виж нос тью
ви ся чих сис тем, при во дя щей к за кли ни ва нию
те ле жек. Вви ду это го, бо лее эф фек тив ным и хо -
ро шо за ре ко мен до вав шим себя ре ше ни ем для
об слу жи ва ния над зем ных га зоп ро во дов яв ля ет -
ся устро йство смот ро вых мос ти ков [4], по зво ля -
ю щих не толь ко об ес пе чить по лный дос туп к
ви ся чим ко нструк ци ям, но и уси лить бал ку жес т -
кос ти с од но вре мен ным умень ше ни ем де фор -
ма тив нос ти ви ся чей сис те мы.

Оцен ка про ек та орга ни за ции стро и т ельства. 
Сог лас но раз ра бо тан но му про ек ту уклад ка тру -
бы га зоп ро во да в пред е лах пе ре хо да осу ще ств -
ля ет ся ме то дом про доль ной над виж ки с пос -
ле до ва тель ным на ра щи ва ни ем трех труб ных
сек ций. Одна ко дан ный спо соб уклад ки тру бы
га зоп ро во да яв ля ет ся не ре а ли зу е мым, по сколь -
ку при над виж ке тру бы воз ник нет не рав но мер -
ное на гру же ние ви ся чей сис те мы, не из беж но
при во дя щее к боль шо му S-об раз но му про ги бу
не су щих ка на тов [4]. Пос лед нее при ве дет не
толь ко к воз ник но ве нию боль ших на пря же ний
в тру бе, но и сде ла ет не воз мож ным ее даль ней -
шую над виж ку из-за боль ших не рав но мер ных
про ги бов. В свя зи с этим ре ко мен ду ет ся про из -
вес ти мон таж тру боп ро во да на вес ным спо со -
бом (рис. 5), со глас но ко то ро му за го тов лен ные
за ра нее тру бы (на при мер, дли ной 24,0 м) с бан -
да жа ми и сто ли ка ми для креп ле ния под ве сок и

слу жеб но го мос ти ка под а ют ся в про лет для по -
сле ду ю ще го укруп не ния в еди ную плеть. Учи -
ты вая не рав но мер ный про филь уров ня зем ли,
учас тки труб укла ды ва ют ся на вре мен ные опо -
ры на от мет ке -5,000 м от про ек тно го по ло же ния 
низа тру бы, где они сва ри ва ют ся. Го то вый учас -
ток тру боп ро во да для за креп ле ния к под вес кам
под ни ма ет ся по лис пас та ми и дву мя ав ток ра на -
ми. Зак реп ле ние тру бы к под вес кам и кор рек ти -
ров ка их про доль но го про фи ля про из во дит ся с
пе ре движ ной ав то мо биль ной стре ло вой вы ш ки,
ко то рую по сле до ва тель но пе ре ме ща ют вдоль
оси пе ре хо да. Однов ре мен но с мон та жом тру бы
вы пол ня ет ся уста нов ка и на тя ги ва ние вет ро вых 
от тя жек. Пос ле это го смон ти ро ван ный тру бо-
про вод со е ди ня ет ся с тру боп ро во дом трас сы.

Вы во ды. Анализ ре зуль та тов оцен ки про ек -
та ви ся че го пе ре хо да га зоп ро во да сви де т ель ст -
ву ет о том, что:
n при про ек ти ро ва нии ви ся чих тру боп ро вод -

ных пе ре хо дов сле ду ет учи ты вать опыт
про ек ти ро ва ния ана ло гич ных со ору же ний,
что по зво лит из бе жать мно гих не удач ных
ре ше ний;

n при ня тые ко нструк тив ные ре ше ния дол ж -
ны в об я за тель ном по ряд ке об ес пе чи вать
со от ве тствие рас чет ных схем и де йстви -
тель ных усло вий ра бо ты ко нструк ций.
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Рис. 5. Прин ци пи аль ная схе ма мон та жа тру боп ро во да



УДК 624.014.2.001.4

ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ АРМАТУРИ МЕТОДОМ «ЗРІЗУ наРІЗкИ»

При за без пе ченні без пе ки будівель та споруд особ ли ва ува га приділяється оцінюванню міцнісних влас ти вос тей ма теріалів. Ме то ди не руйнівно го кон -
тро лю сталі постійно роз ви ва ють ся. Ме то ди ка «зрізу гвин то вої нарізки» дає уяв лен ня про ре альні якісні ха рак те рис ти ки ме та лу і доз во ляє про во ди ти
тес ти, неможливі при ви ко рис танні тра диційних спо собів.

At the estimation of safety of on-the-road buildings the special attention is taken determination of properties of materials. The methods of tests
non-destructive steel develop constantly. The method of «cut of screw-thread» represents the real qualities of metals, and allows to test, inaccessible
for traditional methods.

˚ºþ ÷îâ‡ æºî âà: залізо бе тонні ко нструкції, скінченні еле мен ти, не руйнівні та чис лові ме то ди.

Cу час на сис те ма гос по да рю ван ня в Україні
вирішаль ним чи ном за ле жить від технічно го 

ста ну експлу а то ва них основ них фондів, до яких 
відно сять ся та кож і будівлі та спо ру ди. У те -
перішній час вартість основ них фондів Украї ни
ста но вить май же 850 млрд. грн. (по над 20
річних бюд жетів краї ни), а се ред ня зно шеність
сягає 45 %. Тільки в ба зо вих га лу зях на род но го
гос по да рства експлу а тується по над 250 млн. м3

залізо бе тон них ко нструкцій, ре сурс яких ви ко -
рис та ний більш як на 50 %.

У зв’яз ку з цим над зви чай но важ ли вою є
про бле ма оціню ван ня технічно го ста ну як окре -
мих ко нструкцій, так і будівель та спо руд у
цілому. Актуальним за ли шається виз на чен ня
технічно го ста ну ко нструкцій на мо мент об сте -
жен ня і про гно зу ван ня його зміни в май бут ньо -
му. Дос товірне оціню ван ня та про гно зу ван ня
дає мож ливість по пе ре ди ти ви ник нен ня аварій
ко нструкцій та по в’я за них із ними збитків, ра -
ціональ но ви ко рис то ву ва ти кош ти на ви ко нан -
ня по точ них та капіталь них ре монтів, а та кож
ре гу лю ва ти технічний стан та ким чи ном, щоб
досягти найбільшої ефективності використання 
основних фондів.

Цю про бле му мож на вирішити шля хом
ство рен ня на уко во обґрун то ва ної дос товірної
ме то до логії оціню ван ня, про гно зу ван ня та ре гу -
лю ван ня технічно го ста ну будівель та спо руд на
основі от ри ма них за ре зуль та та ми об сте жень
да них про ха рак те рис ти ки за сто со ва них ма те -
ріалів та ко нструкцій [1]. Актуальність ро бо ти
об умов люється тим, що чинні в Україні нор ма -
тивні до ку мен ти [2, 3] не да ють мож ли вості дос -
товірно виз на чи ти технічний стан як окре мих
ко нструкцій, так і будівель та спо руд у цілому
через відсутність мож ли вості виз на чен ня ха рак -
те рис тик арматури та металу безпосередньо в
конструкціях.

Метою ро бо ти є роз роблення ма те ма тич ної
мо делі де фор му ван ня з’єднан ня «гвинт-гай ка»
при вис ми ку ванні гвин та із за сто су ван ням ме -
то ду скінчен них еле ментів для виз на чен ня міц -
ності ар ма ту ри ме то дом «зрізу нарізки».

При оціню ванні без пе ки будівель і спо руд,
що експлу а ту ють ся, важ ли ву роль відіграє діаг -
нос ти ка та на турні об сте жен ня технічно го ста ну 
ко нструкцій та їх еле ментів (здатність ви яв ля ти
ви димі де фек ти або їх на явність, а та кож виз на -
ча ти кон троль о вані па ра мет ри при вип ро бу ван -
нях ма теріалу ме то да ми не руйнівно го кон т ро-
лю). Ме тод виз на чен ня фак тич них ме ханічних
ха рак те рис тик ме та лу, з яко го ви го тов лені ме -
та леві ко нструкції та ар ма ту ра залізо бе тон них
ко нструкцій, має ве ли ке зна чен ня як щодо мож-
ли вості та зруч ності за сто су ван ня, так і дос то -
вірності от ри ма них да них. Не руйнівні ме то ди
вип ро бо ву вань ма ють ряд не доліків, а саме: ко -
рис ту ван ня не пря ми ми по каз ни ка ми та ве ли ка
по хиб ка, яка може ся га ти 15…20 %. Тому такі
вип ро бу ван ня ма ють ви ко н уватись па ра лель но
із вип ро бу ван ням на роз тяг.

Не руйнівні ме то ди вип ро бо ву вань на бу ли
под аль шо го роз вит ку у виг ляді ме то ду «зрізу
нарізки», який дає змо гу от ри мува ти ре альні ха -
рак те рис ти ки ме та лу шля хом вип ро бу вань ма -
теріалу в ко нструкції. При лад для реалізації
цьо го ме то ду в на турі роз ро бив Іва нов А.П.
[4, 5, 6].
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Аналітич них ви разів для виз на чен ня на -
пру жень у будь-якій точці суцільно го пруж но го
тіла, що має отвір з нарізкою від на ван та жен ня,
яке при кла де не на одну з гра ней витків, не існує. 
Але на пру жен ня мож ли во виз на чи ти за до по -
мо гою чис ло вих ме тодів при пев них розмірах
та де фор ма тив них ха рак те рис ти ках тіла, що
досліджується. Найбільш відо ми ми чис ло ви ми
ме то да ми є: ме тод скінчен них різ ниць, ме тод
гра нич них еле ментів та ме тод скінчен них еле -
ментів. Ско рис таємось ме то дом скінчен них
еле ментів (ОК ЛІРА) в пе реміщен нях, який
останнім ча сом на був ши ро ко го за сто су ван ня у
чис ло вих досліджен нях. Роз в’я же мо за да чу у
три вимірній по ста новці, тоб то в кож но му вузлі
бу де мо об чис лю ва ти три ліній них пе реміщен ня 
уздовж трьох осей де кар то вих ко ор ди нат:
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 , (1)

де ui , vi та wi – відповідно пе реміщен ня уздовж
осей x, y  та z  і-го вузлів.

Ско рис таємося про сто ро ви ми ізо па ра мет -
рич ни ми шес ти- та вось ми вуз ло ви ми скінчен -
ни ми еле мен та ми, у яких на пру жен ня виз на ча -
ють ся в ге о мет рич них цен трах кож но го із них.
У ре зуль таті дії осьо во го вис ми кувального зу -
сил ля в нарізці ви ни ка ють нор мальні на пру -
жен ня s s sx y z, ,  та до тичні t t txy xz yz, , , які
по в’я зані з де фор маціями на ступ ним ви ра зом:

{ } [ ]{ }s e= D  , (2)

де   { }s  – век тор на пру жень; { }e  – век тор де фор -
мацій; [D] – мат ри ця коефіцієнтів пруж ності.

Пе реміщен ня вузлів виз на ча лись з ви ра зу

[ ]{ } { }K a q=  , (3)

де  [K] – гло баль на мат ри ця жо рсткості; {a} –
век тор пе реміщень (невідо мих), що скла дається 
з век торів пе реміщень вузлів аі ; {q} – век тор вуз -
ло вих на ван та жень.

Для ви ко нан ня роз ра хун ку на пру жень роз -
роб ле на ма те ма тич на мо дель ОК ЛІРА, яка скла -
дається із 21528 вузлів та 20016 шес ти- та
вось ми вуз ло вих ізо па ра мет рич них про сто ро -
вих скінчен них еле ментів (рис. 1). Сітка скін чен -
них еле ментів нерівномірна, зі змен шен ням
розмірів скінчен них еле ментів у найбільш на п -
ру же них місцях (на вко ло за ван та же них витків
на різки). У плані сітка скінчен них еле ментів є

рівномірною, із 72 сег ментів, кут сег мен та – 5о.
Рівномірно роз поділене на ван та жен ня від вип -
ро бу валь но го гвин та при кла де не на два верхніх
вит ки нарізки. Гра ничні умо ви – вик лю чен ня
пе реміщень вузлів ни жньої го ри зон таль ної пло-
щини роз ра хун ко вої мо делі уздовж осей х, у, z.
Роз ра хун ки ви ко нані з ура ху ван ням лінійної
залежності на пру жень від де фор мацій. Коефіцієнт
Пу ас со на при й ня тий та ким, що дорівнює 0,3,
а мо дуль пруж ності – 260000 МПа.

У ре зуль таті роз ра хун ку от ри мані мо заї ки
роз поділу всіх ком по нентів век то ра на пру жень.
Вста нов ле но, що мак си мальні зна чен ня на пру -
жень s y  скла да ють 1330 МПа, що пе ре ви щує
тим ча со вий опір сталі 360 МПа на 269 %.

У ре зуль таті ви ко на них роз ра хунків за до -
по мо гою роз роб ле ної скінчен но е ле мен тної мо -
делі із про сто ро вих скінчен них еле ментів
об чис лені ве ли чи ни нор маль них та до тич них
на пру жень, які діють у різьбо во му з’єднанні.

Оскільки на пру жен ня пе ре ви щу ють ме жу
те ку чості та тим ча со вий опір сталі, не об хід но
роз в’я зу ва ти за да чу з ура ху ван ням нелінійної
за леж ності на пру жень від де фор мацій. Слід роз -
ро би ти фізич но нелінійну роз ра хун ко ву мо дель 
та ви ко на ти роз ра ху нок з’єднан ня з по д аль шим
аналізом от ри ма них ре зуль татів.

При роз в’я занні фізич но нелінійної за дачі
спо чат ку зна хо дить ся рішен ня лінійної за дачі, а
потім шля хом іте раційно го про це су роз ра хун -
ку, на кож но му кроці яко го ма теріальні кон с -
тан ти підби ра ють ся та ки ми, що за до воль ня ють
виз на чальні рівнян ня, роз в’я зується нелінійна
за да ча.

У ре зуль таті роз ра хун ку з ура ху ван ням
пруж ноп лас тич них влас ти вос тей при роз тя гу
ме та лу в пев них об лас тях ви ник ли де фор мації
за меж ами те ку чості та руй ну ван ня ме та лу. На
рис. 2 на ве дені об ласті роз вит ку плас тич них де -
фор мацій та руй ну ван ня ме та лу на декількох
сту пе нях по сту по во го за ван та жен ня.

Були от ри мані мо заї ки нор маль них та до -
тич них на пру жень після роз ра хун ку з вра ху ван -
ням пруж ноп лас тич них влас ти вос тей ме та лу
при роз тя гу. Вста нов ле но, що мак си мальні на -
пру жен ня відповіда ють го лов ним s1, гра ничні
ве ли чи ни яких скла да ють 342 МПа, які ви ни ка -
ють між за ван та же ни ми вит ка ми та під нижнім
за ван та же ним вит ком і утво рю ють по чат ко ву
зону зрізу ме та лу.
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Під дією на пру жень s1  та txy  відбу вається
зріз нарізки по основі витків. Найбільші кон -
цен трації на пру жень ви ни ка ють під нижнім
вит ком нарізки.

Згідно з [7] найбільші на пру жен ня ма ють
ви ни ка ти під верхнім вит ком, який є на й ближ -
чим до при кла де ної сили. Заз на чи мо, що в не -
лінійній мо делі, як і в лінійній, на ван та жен ня,

що при кла де не до вип ро бу валь но го гвин та, роз -
поділяється на два за ван та же них вит ка мо делі
рівномірно.

До да мо до мо делі вип ро бу валь ний гвинт.
Об’єднуючи пе реміщен ня витків із вуз ла ми
гвин та, от ри маємо нелінійну мо дель, в якій на -
ван та жен ня буде пе ре роз поділя ти ся по вит ках
ар ма ту ри ди намічно із сту пе ня ми нелінійно го
роз ра хун ку. У даній мо делі вип ро бу валь ний
гвинт є стриж не вим еле мен том із відповідни ми
ха рак те рис ти ка ми жо рсткості.

Вип ро бу валь ний гвинт ви ко на ний із більш
міцних ма рок сталі, ніж ар ма ту ра, тому за леж -
ність між на пру жен ня ми та де фор маціями вип -
ро бу валь но го гвин та прийнята лінійною.

Вис нов ки.

1. У ре зуль таті про ве де них досліджень
вста нов ле но, що за галь не аналітич не рішен ня із 
виз на чен ня на пру же но-де фор мо ва но го ста ну
та не су чої здат ності нарізного з’єднан ня в
суцільно му пруж но му тілі відсутнє. Виз на чи ти
на пру же но-де фор мо ваний стан та не сучу здат -
ність мож ливо чи сель ни ми ме то да ми буді-
вель ної механіки, наприклад, методом скін чен -
них елементів.

2. Згідно з про ве де ними роз ра хунками
без ура ху ван ня пруж ноп лас тич них влас ти вос -
тей сталі при на ван та жен нях, які відповіда ють
руй ну ван ню нарізного з’єднан ня за ре зуль та та -
ми ек спе ри мен ту, от ри мані ве ли чи ни роз тя гу -
валь них на пру жень, які май же в 2,69 раза пе -
ре ви щу ють межу те ку чості сталі. За та ких умов
у з’єднанні виникають пластичні деформації.

3. Ви ко нані нелінійні роз ра хун ки роз -
роб ле ної ма те ма тич ної мо делі доз во ли ли ви я -
ви ти на пру же но-де фор мо ва ний стан та об ласті,
в яких ви ни ка ють плас тичні де фор мації та руй -
ну ван ня ме та лу. Руй ну ван ня ме та лу відбу ва -
ється без по се ред ньо під нижнім вит ком ме та лу
та між за ван та же ни ми вит ка ми і роз ви ва ють ся
уздовж от во ру по межі ме та лу вит ка, що зсу -
вається, та от во ром, що залишається після руй -
ну ван ня в результаті експерименту.

4. Ви ко на не досліджен ня роз роб ле ної ма те -
ма тич ної мо делі з ура ху ван ням впли ву жо р ст -
кості гвин та на на пру же но-де фор мо ва ний стан
різьби в ар ма турі. В ре зуль таті роз ра хунків от-
ри ма ний на пру же но-де фор мо ва ний стан ме та лу
зраз ка, що відповідає ре зуль та там ек спе ри -
мен ту.
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Рис. 1.  Роз та шу ван ня ло каль них осей ко ор ди нат 
у роз ра хун ковій мо делі

Рис. 2.  Роз ви ток об лас тей плас тич ності та руй ну ван ня 
ме та лу зраз ка зі збільшен ням на ван та жен ня P:
а – 0,25 Р; б – 0,425 Р; в – 0,725 Р; г – 1,00 Р

а б

в г
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Ó Ò¯Õ˝†×˝˛ÌÓ ˚˛Ì†Ò¯Ò† ÑÒÀ˝˜À—Ò¨˙ÀÖ†fl

«Ì¯ÒÀ¸˛`Ó˜†´˝¨ÖÒ´˛» � Ò˚ 301

З ме тою удос ко на лен ня національ ної стан дар ти зації у га лузі будівниц тва і про мис ло вості будівель них
ма теріалів на ка за ми Міністе рства регіональ но го роз вит ку, будівниц тва та жит ло во-ко му наль но го гос -
по да рства Украї ни від 21.07.2011 р. № 77 та від 26.08.2011 р. № 163 ство ре но Технічний комітет
стан дар ти зації «Ме та ло будівниц тво», закріпле на сфе ра його діяль ності згідно з ДК 004:2008
(УКНД), за твер дже но керівниц тво ТК, струк ту ра та По ло жен ня комітету. В його струк турі пе ре дба че -
на діяльність п’я ти підкомітетів: ПК-1 «Про ек ту ван ня ме та ле вих ко нструкцій», ПК-2 «Ви го тов лен ня
ме та ле вих ко нструкцій», ПК-3 «Тех но логії мон та жу ме та ле вих ко нструкцій», ПК-4 «Про ти ко розійний
за хист у ме та ло будівництві», ПК-5 «Оцінка відповідності, діаг нос ти ка, не руйнівний кон троль ме та ле -
вих ко нструкцій».

До скла ду Технічно го комітету стан дар ти заціЇ «Ме та ло будівниц тво» – ТК 301 увійшли провідні
фахівці профільних ви щих на вчаль них за кладів, на уко во-дослідних і про ек т них інсти тутів, ви роб ни -
чих об’єднань, підприємств із ви го тов лен ня ме та ле вих будівель них ко нструкцій та спеціалізо ва них
мон таж них організацій, які ма ють знач ний досвід у сфері роз роб лен ня нор ма тив но-технічної до ку -
мен тації у будівництві. Ко лек тив ни ми чле на ми ТК «Ме та ло будівниц тво» є: ДП «На у ко во-дослідний
інсти тут будівель них ко нструкцій», Інсти тут елек троз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на, ПІ «Дніпро про-
ектсталь ко нструкція», ПАТ «Інсти тут транс пор ту на фти», ВАТ «Жи то ми рський ЗОК», ТОВ «Дон спец -
мон таж про ект», ДК «Укрмон таж спец буд», ТОВ «Сталь ко нструкція», ВАТ «Укрсталь ко нструкція»,
ТК «Спец мон таж», НТЦ «Буд центр», При а зо вський дер жав ний технічний універ си тет, Дон бась ка
національ на ака демія будівниц тва і архітек ту ри.

Пер ше засідан ня ко лек тив них членів ТК 301 «Ме та ло будівниц тво» відбу ло ся 9 ве рес ня 2011 року,
на яко му були роз гля нуті основні організаційні та фіна нсові пи тан ня, а та кож на уко во-технічні та
міжна родні на пря ми діяль ності комітету.

На засіданні ТК 301 було за слу ха но звіт щодо ро бо ти оргкомітету зі ство рен ня Технічно го комітету,
роз гля ну то за я ви про вступ до скла ду комітету но вих членів, об го во ре но пи тан ня щодо фор му ван ня
пер со наль но го скла ду комітету та сек ре таріатів підкомітетів, підго тов ки звіту ро бо ти ТК за 2011 рік та 
фор му ван ня пла ну робіт на 2012 рік, а та кож співпраці зі спорідне ни ми технічни ми коміте та ми Украї ни, 
країн СНД та Євро пе йсько го Со ю зу.



Обес пе че ние точ нос ти ге о мет ри чес ких па ра мет ров
эле мен тов жес ткос ти и ко лонн при стро и т ельстве

пя ти звез доч ной гостиницы в г. Харькове

Для об ес пе че ния бе зо пас ной и над еж ной экс п -
лу а та ции вы сот но го зда ния его эле мен ты

дол жны иметь со от ве тству ю щую про чность,
фор му и раз ме ры. При этом очень важ ным яв -
ля ет ся со блю де ние точ нос ти ге о мет ри чес ких
па ра мет ров воз ве де ния вер ти каль ных не су щих
ко нструк ций зда ния, ко то рые иг ра ют клю че вую
роль в об ес пе че нии его над еж нос ти[1, 2, 4–7].

Точ ность воз ве де ния зда ний вклю ча ет по -
ми мо про цес сов об ес пе че ния про ек тных раз -
ме ров воз во ди мых стро и тель ных ко нструк ций
еще ко нструк тив ные, эко но ми чес кие и экс п лу а -
та ци он ные тре бо ва ния.

При этом важ но рег ла мен ти ро вать опти -
маль ные до пус ки в нор ма тив ных до ку ментах.
Опре де ляя нор ма тив ную точ ность, сле ду ет при -
ни мать во вни ма ние сто и мость тех но ло ги чес -
ких опе ра ций, ка чес тво опа луб ки и тех но ло ги -
чес ко го об ору до ва ния, а так же ква ли фи ка цию
стро и те лей.

Уста нов ле ние чрез мер но жес тких до пус ков
услож ня ет тех но ло ги чес кое про из во дство и со -
от ве тствен но по вы ша ет тру до ем кость и сто и -
мость. Нет не об хо ди мос ти до би вать ся повы -
шен ной точ нос ти ге о мет ри чес ких па ра мет ров
ко нструк ций, если это го не тре бу ют на зна че ние
ко нструк ций и усло вия экс плу а та ции зда ния. В
каж дом слу чае точ ность воз ве де ния ко нст рук -
ций дол жна быть оправ да на эко но ми чес ки.

Раз ра бот ка ме то дов на учно об осно ван но го
рас че та точ нос ти вы пол не ния про ек тных раз -
ме ров мо но лит ных ко нструк ций, их воз ве де ния 
в со от ве тствии с про ек том и при ге о де зи чес ком
со про вож де нии ра бот по зво лит по вы сить ка -
чес тво про ек ти ро ва ния и со ору же ния мно го-
этаж ных зда ний и умень шить се бес то и мость
стро и т ельства.

В Укра и не на се го дняш ний день еще не раз -
ра бо та ны но вые нор ма тив ные до ку мен ты, рег -
ламен ти ру ю щие точ ность ге о мет ри чес ких па ра -
мет ров воз ве де ния ко нструк ций кар кас но-мо но-
 литных вы сот ных зда ний. По э то му стро и те ли
вы нуж де ны по льзо вать ся уста рев ши ми нор ма -
тив ны ми до ку мен та ми при воз ве де нии зда ний
из сбор но го же ле зо бе то на или нор ма ти ва ми дру - 
гих стран (МГСН, ACI, DIN и др.), в т.ч. РФ [3].

 Для раз ра бот ки го су да рствен ных нор ма -
тив ных до ку мен тов от но си тель но воз ве де ния
вер ти каль ных не су щих ко нструк ций вы сот ных
зда ний (ди аф рагм и ядер жес ткос ти, ко лонн)
тре бу ет ся со пос та вить боль шое ко ли чес тво ста -
тис ти чес ких дан ных, фик си ру ю щих по ло же ние 
ко нструк ций по сле воз ве де ния, с по сле ду ю щей
их об ра бот кой ме то да ми те о рии ве ро ят нос тей
[8, 9].

Для опре де ле ния и вы бо ра опти маль ных
до пус ков не об хо ди мо вы пол нить тща тель ный
тех ни чес кий и тех но ло ги чес кий ана лиз, а так же
кон троль про цес са воз ве де ния эле мен тов зда -
ний и со ору же ний и, в час тнос ти, вер ти каль ных 
не су щих эле мен тов.

По та ко му при нци пу раз ра ба ты ва лись го -
су да рствен ные нор мы Англии, Гер ма нии, США, 
Австралии, т.е. бра лись за ме ры ге о де зи чес ких
ис пол ни тель ных съе мок, вы пол нен ных на со -
тнях раз ных стро и тель ных пло щад ках, об ра ба -
ты ва лись ме то да ми ма те ма ти чес кой ста тис ти ки 
и вы во ди лось нор маль ное рас пре де ле ние [7, 9].
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Та ким об ра зом, все дол жно на -
чи нать ся с ра бо ты ге о де зи чес кой
служ бы, со про вож да ю щей воз ве де -
ние зда ния от са мо го его осно ва ния
до по лно го за вер ше ния, бо лее того
кон троль и мо ни то ринг не об хо ди мо 
про во дить и в про цес се экс плу а та -
ции зда ния [3, 4].

Целью дан ной ра бо ты яв ля ет ся
ис сле до ва ние точ нос ти ге о мет ри -
чес ких па ра мет ров эле мен тов жес т -
кос ти и ко лонн кар кас но-мо но лит-
ного зда ния пя ти звез доч ной гос ти -
ни цы «Kharkiv Palace» в г. Харь ко ве,
ко то рая воз во дит ся на пе ре се че нии
ул. Трин кле ра и пр. Прав ды, меж ду
кор пу сом Харь ков ско го на ци о наль -
но го уни вер си те та и гос ти ни цей
«Харь ков» и яв ля ет ся стра те ги чес -
ким об ъ ек том Евро-2012.

Про ект зда ния раз ра бо тан по за ка зу за ст рой щи ка
«DCH» ар хи тек тур ным бюро «С. Ба буш кин» (рис. 1).

Кон фи гу ра ция пла на, ха рак тер об ъ е ма и при ня тая схе -
ма при вяз ки его на учас тке пло щадью око ло 1,5 га были
про дик то ва ны осо бен нос тя ми гра дос тро и тель ной си ту а -
ции и не об хо ди мос тью об ес пе чить на и бо лее бла гоп ри ят -
ную ори ен та цию жи лых по ме ще ний относительно окру -
жа ю щей го родской среды.

Зда ние гос ти ни цы – кар кас но-мо но лит ное, со сто я щее
из трех час тей, раз лич ных по уров ню и на зна че нию. На
ну ле вом эта же бу дет рас по ла гать ся пар кинг на 50 ма ши но -
мест.

Пер вая часть зда ния, бли жай шая к пло ща ди, вы со той
7,25 м вклю ча ет ка зи но и Ballroom для про ве де ния боль ших
пре зен та ций и ме роп ри я тий, вто рая – основ ная часть
зда ния вы со той 52 м со сто ит из 12 эта жей. Пер вые два эта жа
за й мут бу ти ки, кафе и кон фе ренц-залы, на 3–10-х эта жах
бу дут об устро е ны 172 пя ти звез доч ных но ме ра, на 11-м
эта же – пре зи де нтские апар та мен ты, на 12-м – бас сейн,
фит несс и спа-цен тры, а так же Sky-бар, из ко то ро го бу дет
от кры вать ся па но рам ный вид на го род.

В треть ей час ти вы со той 10,8 м раз мес тят ся по ме ще -
ния тех но ло ги чес ко го на зна че ния.

Фа сад зда ния пла ни ру ет ся вы пол нить из стек ла и по ли -
ро ван но го гра ни та, ко то рый бу дет дос тав лен из Индии.

Стро и тель ные ра бо ты ве дут укра ин ские ком па нии,
ген под ряд чи ком вы сту па ет фир ма ООО «Сталь ко нструк -
ция», вер ти каль ную часть зда ния вы пол ня ет пре и му щес -
твен но фир ма ООО «СК Форт-Пост».

Под го то ви тель ные ра бо ты ну ле во го цик ла на ча лись в
ап ре ле 2010 г., а в кон це 2011 г. об ъ ект пла ни ру ет ся к сда че.
Та кие сжа тые сро ки при ве ли к не об хо ди мос ти ис кать са мые 
про грес сив ные ре ше ния и тех но ло гии.

Фун да мент зда ния пред став ля ет со бой пли ту, тол щи на
ко то рой в пла не под 1-й и 3-й за х ват ка ми со ста ви ла 0,75 м, а
под основ ной час тью зда ния 1,25 м. Общий об ъ ем бе то на
для фун да мен та – при мер но 5000 м3.

На зем ная часть зда ния воз во ди лась по кар кас но-мо но -
лит ной схе ме.

Ком плек сный про цесс воз ве де ния эле мен тов зда ния
вклю чал уста нов ку опа луб ки, ар ми ро ва ние, бе то ни ро ва -
ние и сня тие опа луб ки и со про вож дал ся ге о де зи чес кой
служ бой.

Для воз ве де ния ко нструк ций гос ти ни цы «Kharkiv
Palace» ис поль зо ва ли сбор но-пе ре став ную опа луб ку для ко -
лонн и круп но-щи то вую для стен и ди аф рагм жес ткос ти
фир мы «ДОКА» (рис. 2, 3).

Ра бо ты по бе то ни ро ва нию плит пе ре кры тия осу ще ств -
ля ли с по мощью бе то но на со са, а вер ти каль ные эле мен ты
бе то ни ро ва ли ме то дом «кран-бадья», что, ко неч но, уве ли -
чи ва ло тру до зат ра ты. Пос коль ку основ ная часть ра бот по
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Рис. 1. Про ект KHARKIV PALACE:
а –па но рам ный вид сверху;

б – со сто ро ны стан ции мет ро «Де ржпром»

б

а



бе то ни ро ва нию ве лась в хо лод ное вре мя года, ис поль -
зо ва ли раз лич ные до бав ки бе тон ной сме си и элек тро д -
ный про грев.

На од ном уров не основ ной час ти зда ния, т.е. на 2-й
за хват ке на хо дит ся 32 ко лон ны, 4 ди а ф раг мы жес ткос ти 
и 2 ядра жес ткос ти. В цен т раль ной час ти зда ния рас по -
ла га ет ся ат ри ум (рис. 4).

 При стро и т ельстве гос ти ни цы осо бое вни ма ние
уде ля ет ся ге о де зи чес ко му со про вож де нию, ко то рое яв -
ля ет ся не отъ ем ле мой час тью тех но ло ги чес ко го про цес -
са стро и тель но го про из во дства: по стро е ние внеш ней
гео де зи чес кой раз ме точ ной сети; раз мет ка вре мен ных
зда ний и тер ри то рии стро и тель ной пло щад ки; со зда -
ние внут рен ней ге о де зи чес кой раз ме точ ной се ти на ис -
ход ном и мон таж ном го ри зон тах, а так же раз ме точ ной 
сети для мон та жа тех но ло ги чес ко го об ору до ва ния;
ге о де зи чес кий кон т роль точ нос ти ге о мет ри чес ких па -
ра мет ров зда ния, эле мен тов и ис пол ни тель ной съем ки
с со с тав ле ни ем ис пол ни тель ной ге о де зи чес кой до ку -
мен та ции [4].

В ка чес тве основ но го ме то да пе рене се ния то чек
раз би воч ной оси на мон таж ные го ри зон ты был при нят
ме тод вер ти каль но го про ек ти ро ва ния.

Для про ве де ния вы со ко ка чес твен ных ге о де зи чес -
ких ра бот об я за тель ным усло ви ем яв ля ет ся на ли чие
со вре мен ных опти ко-элек т ри чес ких и ла зер ных инст -
ру мен тов, а так же со от ве тству ю ще го про грам мно го
об ес пе че ния и ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла. Для
кон тро ля точнос ти ге о мет ри чес ких па ра мет ров ко н -
струк ции использо вал ся не мец кий при бор вер ти каль -
но го про е ци ро ва ния LV-1, в ка чес тве ос нов но го обо -
ру до ва ния – элек тро нный та хе о метр и те о до лит. Прог -
рам мное об ес пе че ние осу ще ствля лось про грам мным
ком плек сом AutoCAD.

Ге о де зи чес кий кон троль точ нос ти ге о мет ри чес ких
па ра мет ров зда ния за клю ча ет ся в ге о де зи чес кой про -
вер ке со от ве тствия по ло же ния ко нструк ций, эле мен тов 
час тей зда ний и ин же нер ных се тей про ек тным тре бо ва -
ни ям в про цес се их мон та жа и вре мен но го за креп ле ния
(при опе ра ци он ном кон тро ле), а так же в ис пол ни -
тель ной ге о де зи чес кой съем ке пла но во го и вы сот но го
по ло же ния ко нструк ций и час тей зда ний по сле вы пол -
не ния мон та жа и окон ча тель но го за креп ле ния [4]. По
ре зуль та там ис пол ни тель ных ге о де зи чес ких съе мок сос -
тав ля ют ся ис пол ни тель ные схе мы, в ко то рых ука зы ва -
ют ся фак ти чес кие от кло не ния ге о мет ри чес ких па ра -
мет ров и по ло же ния в про стра нстве эле мен тов и
ко нструк ций от про ек тных зна че ний. Сос тав лен ные
схе мы и чер те жи ис поль зу ют ся при при е моч ном кон т -
ро ле, со став ле нии ис пол ни тель ной до ку мен та ции и
при оцен ке ка чес тва стро и тель но-мон таж ных ра бот.

Авторами статьи вы пол нен ана лиз
ис пол ни тель ных съе мок воз ве ден ных
вер ти каль ных эле мен тов гос ти ни цы по
от кло не ни ям от раз би воч ной оси или
ряда и ис сле до ва ны ха рак те рис ти ки точ -
нос ти от дель но для ко лонн, стен и ядра
жес ткос ти. При этом рас смат ри ва лись
от кло не ния каж до го эле мен та.
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Рис. 2. Опа луб ка ко лонн

Рис. 3. Уста нов ка опа луб ки
и ар ми ро ва ние ядра жес ткос ти

Рис. 4. Атриум в цен тре зда ния



Ре зуль та ты были об ра бо та ны ме то дом ма -
те ма ти чес кой ста тис ти ки, а имен но: опре де ле -
ни ем ха рак те рис тик ге не раль ной со во куп нос ти
по дан ным вы бо рок, рас че том кри те рия Пир со -

на и уста нов ле ни ем схо ди мос ти с нор маль ным
рас пре де ле ни ем.

С по мощью про грам мной сис те мы «Мо но лит»
[2] об ра ба ты ва лись дан ные вы бо рок (рис. 5 а, б).
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Рис. 6. Гра фи ки рас пре де ле ния от кло не ний стен и ядра жес ткос ти (а) и ко лонн (б) гос ти ни цы «Kharkiv Palace»:
A – от но си тель но циф ро вой оси; Б – от но си тель но бук вен но го ряда

б

а

Рис. 5. Обра бот ка дан ных в про грам ме «МОНОЛИТ»:
а – вы бор по сте нам и яд рам жес ткос ти; б – по ко лон нам

ба



По по лу чен ным ре зуль та там основ ных па -
ра мет ров ма те ма ти чес кой ста тис ти ки ря дов дан -
ных сред не го вы бо роч но го и сред нек вад ра тич -
но го от кло не ния по стро е ны гис тог рам мы и гра -
фик нор маль но го рас пре де ле ния (рис. 6). Вы -
по лне но срав не ние ха рак те рис тик точ нос ти ге о -
мет ри чес ких па ра мет ров воз ве де ния мо но лит -
ных эле мен тов жес ткос ти и ко лонн мно го -
этаж но го кар кас но-мо но лит но го зда ния гос ти -
ни цы с ха рак те рис ти ка ми точ нос ти воз ве ден ня
ко лонн дру гих кар кас но-мо но лит ных зда ний
(см. таб ли цу).

Вы во ды.
Ха рак те рис ти ки точ нос ти ге о мет ри чес ких

па ра мет ров воз ве де ния мо но лит ных же ле зо бе -
тон ных эле мен тов жес ткос ти, по лу чен ные в ре -
зуль та те ис сле до ва ний, сви де т ельству ют о вы -
со кой ста ти чес кой од но род нос ти и ста биль нос -
ти технологического процесса.

Если срав ни вать по лу чен ные ре зуль та ты с
до пус ка ми, рег ла мен ти ро ван ны ми нор ма ми
дру гих го су дарств, то зда ние по стро е но пре и му -
щес твен но в их пред е лах.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний по зво ля ют про г -
но зи ро вать точ ность ге о мет ри чес ких па ра мет -
ров со ору же ния вы сот ных зда ний на ста дии
раз ра бот ки про ек тно-тех но ло ги чес кой до ку мен - 
та ции стро и т ельства по до бных об ъ ек тов с ис -
поль зо ва ни ем вы со ко ка чес твен ной опа луб ки.

Дан ные, по лу чен ные при ис сле до ва нии
точ нос ти ге о мет ри чес ких па ра мет ров воз ве де -
ния эле мен тов жес ткос ти и ко лонн, це ле со об -
раз но учесть при раз ра бот ке го су да р ст вен ных
стро и тель ных норм, рег ла мен ти ру ю щих до пус -
ки на от кло не ние ко нструк ций вы сот ных зда -
ний от раз би воч ных осей, а имен но: вер ти -
каль ных эле мен тов жес ткос ти, в чис ле ко то рых
сте ны и ядра жес ткос ти.

                                                                                                                                                                                                                         

[1] Гон ча рен ко Д.Ф., Кар пен ко Ю.В., Мєєрсдорф К.І. Точність –
як по каз ник ста тич ної од норідності і стабільності тех но -
логічно го про це су зве ден ня ви сот них кар кас но-мо нолітних 
бу динків // Будівниц тво Украї ни, 2007. – № 7. – С. 35–40.

[2] Гон ча рен ко Д.Ф., Мєєрсдорф К.І., Чуб О.І. Роз роб ка ме то -
ди ки об роб ки ха рак те рис тик точ ності ге о мет рич них па ра -
метрів зве ден ня кар кас но-мо нолітних ба га то по вер хо вих
ко нструкцій // На у ко вий вісник будівниц тва – № 52,
ХДТУБА – 2009. – с. 75–81.

[3] СНиП 3.03.01-87. Не су щие ограж да ю щие конст рук ции.

[4]  ДБН В.1.3-2:2010. Сис те ма за без пе чен ня точ ності ге о -
мет рич них па ра метрів у будівництві. Ге о де зичні ро бо ти у
будівництві. Мінрегіонбуд Украї ни, Київ. 2010.

[5] ACI 117-06. Specifications for Tolerances for Concrete
Construction and Materials and Commentary.

[6] The Contractor's Guideto Quality Concrete Construction.
American Concrete Institute and American Society of
Concrete Contractors. Third edition. 2008. P. 41–62

[7] Tolerances in concrete construction. 
By the Editorial Staff of Concrete Construction
www.concreteconstruction.net/

[8] Construction Tolerances. The Alberta Association of
Architects.
http://www.aaa.ab.ca/pages/members/media/Toleranc
esenwa.pdf

[9] Tolerances for concrete surface. Cement Concrete &
Aggregates Australia (CCAA) September 2005

Надійшла 18.08.2011 р. y

Промислове будівництво та інженерні споруди, 2011, № 4 25

СУЧАСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО

Срав не ние ха рак те рис тик точ нос ти ге о мет ри чес ких па ра мет ров воз ве де ния ко лонн и ди аф рагм жес ткос ти
5-звез доч ной гос ти ни цы в г. Харь ко ве с дру гими зда ниями

Элементы ХВ
*  , мм

отн. букв. ряда
отн. цифр. осей

s, мм
отн. букв. ряда
отн. цифр. осей

Диафрагмы жесткости
5-звездочной гостиницы в г. Харькове

–1,22
–2,61

10,74
11,44

Колонны 
5-звездочной гостиницы в г. Харькове

–0,23
–0,91

8,11
8,99

Диафрагмы жесткости
24-этажного жилого здания в г. Харькове, ул. Тринклера

+ 0.009
+ 0.825

4,28
5,06

Колонны жесткости
24-этажного жилого здания в г. Харькове, ул. Тринклера

+ 0,13
+ 0,004

3,6
3,9

Диафрагмы жесткости
30-этажного офисного центра «Еспланада» в г. Киеве, пл. Спортивная

+ 2,35
–2,13

9,48
10,96

Колонны
30-этажного офисного центра «Еспланада» в г. Киеве, пл. Спортивная

–0,91
+ 1,53

9,26
9,25



КОНСТРУКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ ТИПУ «РАМА–БУДІВЛЯ»

Останнім ча сом у будівництві спос терігається
світова тен денція до мак си маль но го ви ко -

рис тан ня те ри торій, за й ня тих залізнич ни ми
коліями, що дає мож ливість роз та шо ву ва ти
об’єкти будівниц тва в найбільш ко мерційно
вигідних місцях, адже залізниці, як пра ви ло,
про хо дять че рез цен тральні ра йо ни міст, за й ма -
ю чи при цьо му до сить значні те ри торії.

Над колійне будівниц тво є дуже спе ци фіч -
ним ви дом будівниц тва, яке по тре бує вирішен -
ня склад них ко нструк тив них про блем.  Відстань 
між залізнич ни ми коліями, як пра ви ло, уне мож -
лив лює ви ко рис тан ня проміж них опор. Тому
при про ек ту ванні будівель над коліями не об -
хідно оцінити мож ли вості пе ре к рит тя ве ли ких
про гонів без за сто су ван ня про міжних опор, ви -
ко рис то ву ю чи нові типи будівель них сис тем та
шу ка ю чи варіанти їх ко нструк тив ної реалізації.

Впер ше не обхідність пе ре крит тя ве ли ко го
про го ну при будівництві гро ма дсько го об’єкта
ви ник ла в м. Мінне а поліс (США). При про ек ту -
ванні будівлі Фе де раль но го Ре зер вно го Бан ку в
1972 р. ви ко рис та ти проміжні опо ри за ва жав
архівний ком плекс та схо ви ща, роз та шо вані на
підзем них рівнях. Архітек тор Гун нар Біркертс
за про по ну вав ви ко рис та ти в якості основ но го
не су чо го еле мен та по пе ред ньо на пру же ну пе ре -
вер ну ту арку, об пер ту на дві ма сивні залізо бе -
тонні ко ло ни, роз та шо вані по об идві сто ро ни
фа са ду будівлі (рис. 1). Пе ре да ча зу сил ля по пе -
ред ньо го на пру жен ня здійсню ва лась за до по мо -
гою сис те ми тросів за галь ною ма сою 92 т. Для
сприй нят тя роз по ру в верхній час тині ко нст -
рукції за про ек то ва на фер ма за ввиш ки 10 м. 

Заз на че на сис те ма здат на підтри му ва ти над зем -
лею 11 по верхів зі сталі та скла при за галь но му
про гоні 100 м.

Таке рішен ня доз во ли ло Гун на ру Біркер тсу
розмісти ти в центрі міста будівлю за галь ною
ко рис ною пло щею 15500 м2. У 1974 р. будівля
була відзна че на декілька ми архітек тур ни ми
на го ро да ми та виз на на однією з найбільш ці-
ка вих ко н струкцій світу, однак у 2002 р. при
ре ко нструкції ни жня час ти на її була за скле на і
за дум ку ав то ра було втра че но.
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Рис. 1. Будівля Фе де раль но го Ре зер вно го Бан ку США в м. Мінне а поліс до (а) та після (б) ре ко нструкції

ба



Прин ци по во інший підхід
реалізо ва ний при будівництві
10-по вер хо вої будівлі біржі над
залізнич ни ми коліями станції
Liverpool Street у м. Лон дон (Ве -
ли коб ри танія). Про ект Exchange
House був роз роб ле ний всес -
вітньо відо мим аме ри ка нським 
архітек тур ним бюро «Skidmore,
Owings and Merrill» та здо був не 
одну на го ро ду за своє оригіна -
льне вирішен ня. На відміну від
Фе де раль но го Ре зер вно го Бан ку
США в Мінне а полісі, де бу -
дівля «підвішена» до основ ної
ко н струкції, не су чу функцію в
струк турі Exchange House ви ко -
нує весь про сто ро вий кар кас,
клю чо вим еле мен том яко го є
чо ти ри ме та леві арки, дві з
яких помітні ззовні (рис. 2).

Сумісна про сто ро ва ро бо -
та арок та кар ка са основ ної
будівлі за без пе чується жо рст -
ким з’єд нанням вер ти каль них еле ментів (ко лон
кар ка са) з еле мен та ми арки у вуз лах. Та кий
підхід доз во лив за про ек ту ва ти кар кас із ви ко -
рис тан ням від нос но не ве ли ких пе рерізів, що
при за галь но му про гоні будівлі 60 м надає ко н -
струкціям лег кості. Про ек ту ван ня та будівниц т -
во Exchange House про дов жу ва лось про тя гом
1985–1991 ро ків. Будівля ста ла однією з най ці-
кавіших у ком п лексі Exchange Square.

За вер ши ла фор му ван ня ком плек су Exchange
Square 35-по вер хо ва офісна баш та Broadgate
Tower – чет вер та за ви со тою в м. Лон дон (рис. 3).

Будівельні ро бо ти три ва ли 4
роки і  були за кінчені в 2009 р.,
а про ектні роз роб ки бюро
«Skidmore, Owings and Merrill»
роз по ча ло ще в 1991 р. Було
роз гля ну то ба га то варіантів пе -
ред оста точ ним при й нят тям
рішен ня щодо будів ниц тва
баш ти. Broadgate Tower роз та -
шо ва на на плат формі ва гою
6000 т над залізнич ни ми ко -
ліями, які ве дуть до станції
Liverpool Street, що вик ли ка ло
не обхідність роз роб лен ня про -
ек ту, який би за без пе чу вав
раціональ ний роз поділ ваги
баш ти та не обхідну міцність.
Для цьо го основні будівлі були
роз та шо вані ближ че до опор,
що дало змо гу змен ши ти на -
ван та жен ня все ре дині про го -
ну. При цьо му баш ти функ -
ціо наль но і ко нструк тив но
зв’я зу ва лись між со бою. Цен т -

раль на час ти на ко нструкції вклю чає розпірні
еле мен ти у виг ляді сис те ми діаго наль них ба лок,
які од но час но підтри му ють се ред ню час ти ну
плат фор ми, що ви ко нує функцію зе ле ної зони
відпо чин ку. Про ектні рішен ня Broad gate Tower
дали мож ливість «на кри ти» заліз нич ні колії
ко н струкцією за галь ним про го ном 60 м. Ко рис -
на пло ща будівлі скла дає 37000 м2, а будівниц -
тво баш ти доз во ли ло мак си маль но ви ко рис та ти 
по тенціал май дан чи ка біля круп но го транс -
пор т но го вуз ла та стало новим етапом у за бу -
дові міста.
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Рис. 2. Exchange House над коліями залізнич ної станції Liverpool Street у м. Лон дон

Рис. 3. Broadgate Tower над коліями
залізнич ної станції Liverpool Street

у м. Лон дон



Заз на чені ко нструкції доз во ли ли сфор му ва -
ти за галь ний підхід до про ек ту ван ня ве ли ко-
про го но вих будівель та про а налізу ва ти його
ефек тивність, про те вони не на бу ли ши ро ко го
роз пов сюд жен ня.

Досліджен ню ве ли коп ро го но вих ко нст рук -
цій при свя чені праці відо мих вче них та архі-
тек торів – В.Т. Ва силь чен ка [1], Н.С. Стре лець -
ко го, А.Н. Звєрєва, В.К. Фай би шенкa [2],
А.В. Пе рель му те ра [3], Г.А. Геніева, В.В. Бо ло -
тіна та ін., але в основ но му вони стосуються
по криттів будівель. Зга ду ва лись такі бу дівлі де -
я ки ми євро пе йськи ми ав то ра ми – Бер толіні Л.,
Спліт Т. [4], Ва кар, Х. Шнай дер [5], Л.Ф. Сер вер
[6], Фер раріні А.Е., Брейн [7] та ін., але спе ци -
фіка їх будівниц тва ними не відоб ра же на. Пуб -
лікації містять в основ но му дані про архітек -
турні особ ли вості окре мих кон крет них об’єктів
або їх еле ментів. Крім того, відсутні будь-які
роз ра хун ки та ре ко мен дації щодо ко н стру ю ван -
ня та ви бо ру опти маль них рішень, не ка жу чи
вже про нор ма тив ну базу про ек ту ван ня та
будівниц тва.

Така си ту ація свідчить про ак ту альність
те о ре тич но го та прак тич но го роз роб лен ня при -
й омів ко н струк тив ної реалізації сис тем типу
«ве ли ко п ро го но ва рама–будівля». На основі по -
пе редніх досліджень раціональ них варіантів
ко нструк тив них сис тем ве ли коп ро го но вих рам–
будівель роз роб лені найбільш важ ливі та відпо -
відальні з ко нструк тив ної точ ки зору еле мен ти.

Ко нструк тивні рішен ня. Досліджу ва лись два
варіанти роз ра хун ко вих схем (РС) ве ли коп ро -
го но вих рам–будівель – РС № 2 та РС № 10, які за
ре зуль та та ми по пе редніх досліджень були виз -
нані найбільш раціональ ни ми се ред де ся ти за -
про по но ва них (рис. 4).

Па ра мет ри будівель виз на ча лись із ура ху -
ван ням кон крет но го місця їх роз та шу ван ня –
ра йо ну Цен траль но го залізнич но го вок за лу
м. Дніпро пет ровськ: прогін – 80 м, ши ри на –
25 м, ви со та – 12 по верхів по 3,2 м для РС № 2 та
16 по верхів по 3,2 м для РС № 10. Функціональ не
при зна чен ня по верхів відповідає су час ним ви -
мо гам до будівель да но го кла су: 1–3 по вер хи –
тор гові площі, 3–12 (16) по вер хи – офісні при -
міщен ня.

У РС № 2 не су чий еле мент має виг ляд арки,
в РС № 10 – рами з три кут ною решіткою. При
цьо му для кож но го варіанта РС було за про по но -
ва но два при нци пові підхо ди до ко нструк тив ної 
реалізації кар ка са:

n окре мий кар кас та рама не по в’я зані між со -
бою;

n рама ко нструк тив но об’єдна на з кар ка сом
будівлі в єди ний про сто ро вий еле мент.

Пе ре ва гою пер шо го підхо ду є віднос но про -
сті рішен ня вузлів, що в цілому знач но по лег -
шує про цес про ек ту ван ня будівлі, ви го тов лен-
ня еле ментів та їх мон таж і, як наслідок, ско ро -
чує термін будівниц тва. Дру гий підхід доз во ляє
відчут но зни зи ти ма теріалоємність ко нструкції
за ра ху нок інтен сив но го вклю чен ня всіх її еле -
ментів у про сто ро ву ро бо ту. Основ ний не долік
– склад не ви ко нан ня вуз ло вих з’єднань, що
окрім збільшен ня термінів будівниц тва ста вить
дуже ви сокі ви мо ги до якості еле ментів та їх
мон та жу. Виз на чи ти кра щий підхід мож ли во
тільки шля хом про ве ден ня роз ра хунків для
кож ної кон крет ної ко нструкції та співстав лен ня 
от ри ма них ре зуль татів.

З цією ме тою досліджен ня про во ди лись у
два ета пи. На пер шо му етапі ви ко ну вав ся по пе -
редній роз ра ху нок, який доз во лив вста но ви ти
кількісні по каз ни ки ефек тив ності кож но го під -
хо ду. Роз ра ху нок рами ви ко ну вав ся ме то дом
скінчен них еле ментів (МСЕ) за до по мо гою про г -
рам но-об чис лю валь но го ком плек су SCAD [8, 9].
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Рис. 4. РС № 2 (а) та РС № 10 (б)
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Ре зуль та ти порівняль но го аналізу роз ра хунків
пред став лені на діаг ра мах (рис. 5, 6).

При виз на ченні маси ко нструкцій у роз ра -
хун ках при й ма лись на й менші пе рерізи, які
задоволь ня ють ви мо гу міцності.

Щодо змен шен ня маси найбільш раціо -
наль ним варіан том ко нструк тив но го рішен ня
ви я вив ся той, який вра хо вує сумісну ро бо ту не -
су чої рами та кар каса основ ної будівлі. В цьо му
ви пад ку еко номія ма теріалу скла ла 48 % для РС
№ 2 та 32 % для РС № 10.

Щодо змен шен ня за галь но го про ги ну най -
більш раціональ ним варіан том та кож ви я вив ся
той, який вра хо вує сумісну ро бо ту рами та кар -
ка са. При цьо му різни ця є ще більш відчут ною – 
для РС № 2 змен ши ти про гин вда лось в 4,5 раза,
а для РС № 10 – май же в 2,4 раза. Вар то за зна чи -
ти, що згідно з ДСТУ [10] нор ма тив не зна чен ня
за галь но го про ги ну для да них ко нструкцій
скла дає f = 27 см, що уне мож лив лює про ек ту -
ван ня розглядуваних РС без ура ху вання су міс -
ної ро бо ти рами та кар ка са. Крім того більш
чут ли вою до зміни ко нструк тив них рішень за
всіма па ра мет ра ми є РС № 2. На основі цих да -
них було при й ня то дру гий ва ріант, який пе ре д -
ба чає вра ху ван ня зв’язків не су чої рами з еле -
мен та ми кар ка са основ ної будівлі.

На дру го му етапі про во див ся де таль ний
роз ра ху нок еле ментів рами та ви ко ну вав ся під -
бір пе рерізів усіх її ко нструк тив них еле ментів
(див. таб ли цю). Поз на чен ня еле ментів, для
яких здійсню вав ся підбір пе рерізів, на ве де но
на рис. 7.

Прий няті пе рерізи не су чих еле ментів рам

Конструктивний елемент PC № 2 РС № 10

ВМ1 II 70БС5  II 70БС5

ВМ2 II 70БС5  II 70БСЗ

ВМЗ II 70БС4 II 70Б1

ВМ4 II 60БС5 II 35Б1

ВМ5 II 50БС4 II 23Б1

ВМ6 II 50БС4 II 55Б1

ВМ7 II 50БСЗ  II 70БС4

ВМ8 II 45БС2 II 70Б1

ВМ9 [ ] 40П II 40Б1

ВМ10 [ ] 40П II 55Б1

ВМ11 [ ] 36П II 35Б1

ВМ12 [ ] 18П II 50Б1

ВМ13 [ ] 18П II 40Б1

ВМ14 — II 30Б1

ВМ15 — II 60Б1

ВМ16 — II 26Б1
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Рис. 5. Маса рами будівлі для РС № 2 (а) та РС № 10 (б) Рис. 6. Про гин рами будівлі для РС № 2 (а) та РС № 10 (б)

б

а

б

а



Для при й ня тих сис тем ве ли ко-
про го но вих рам–будівель найбільш
важ ли вим із ко нструк тив ної точ ки
зору є роз роб лен ня вуз ло вих з’єд -
нань. Відсутність сте ре о типів для їх
про ек ту ван ня по тре бує спеціаль но -
го ти по логічно го аналізу та роз роб -
лен ня но вих ко нструк тив них при йо - 
мів та підходів. При цьо му особ ли ву
ува гу слід приділяти вуз лам з’єднан -
ня еле ментів рами з вер ти каль ни ми
еле мен та ми кар ка са (ко ло на ми). За
мож ли вості слід змен шу ва ти буді-
вель ний коефіцієнт, що об умов лює
змен шен ня вит рат ма теріалу, зни жен-
ня вар тості, тру до міст кості ви го тов -
лен ня і мон та жу, термінів бу дів ниц -
тва та інших техніко-еко номічних
по каз ників. Окрім цьо го, не об хідно
вра хо ву ва ти не га тив ний вплив віб -
рації ру хо мо го скла ду заліз нич но го
транс пор ту на ро бо ту ко нст рукції.

Із ура ху ван ням цих ре ко мен да -
цій були роз роб лені про по зиції що -
до ко нстру ю ван ня найбільш відпові- 
даль них вузлів.

У вузлі № 1 РС № 2 з’єд нан ня еле -
ментів арки ВМ-3 та ВМ-4 за про ек то -
ва но на ви со коміцних бол тах, що
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Рис. 7. Поз на чен ня еле ментів не су чих рам для РС № 2 (а) і РС № 10 (б)

б

а

а б

Рис. 8. Ко нструк тив не рішен ня вузлів № 1 РС № 2 (а) та № 2 РС №10 (б)



знач но спро щує мон тажні ро бо ти та за без пе чує
ви со ку надійність ко нструкції. Ви ко на ти бол то -
ве з’єднан ня тяжа (ВМ-9) з еле мен та ми арки ко н -
струк тив но більш склад но, тому за про по но ва-
 но звар не з’єднан ня із за сто су ван ням ку то вих
швів. При цьо му об ов’яз ко вою ви мо гою до ви -
ко нан ня звар них робіт є ви ко рис тан ня елек т -
родів із мар ку ван ням «А» (підви щен ня плас тич- 
них влас ти вос тей шва). Еле мен ти арки за про ек -
то ва но у виг ляді спа ре них дво таврів, відстань
між яки ми виз на ча лась із умо ви роз та шу ван ня
між ними вер ти каль них та го ри зон таль них еле -
ментів кар ка са основ ної будівлі. При ко нстру ю -
ванні вуз ла № 2 РС № 10 з’єднан ня найбільш
на ван та же них еле ментів (ВМ-3 та ВМ-7) та кож
ви ко на но на ви со коміцних бол тах (рис. 8).

Інші еле мен ти рами, що при ляга ють до вуз -
ла, за ре зуль та та ми роз ра хунків ви я ви лись
знач но менш на ван та же ни ми. Їх з’єднан ня у
вузлі ви ко на но за до по мо гою зва рю ван ня. Об -
ва рен ня фа со нок ку то ви ми шва ми не за без пе -
чує дос тат ньо сумісну ро бо ту еле ментів. Більш
тех но логічним ви я ви лось при ва рю ван ня фа со -
нок до стінок дво таврів сти ко ви ми шва ми. Ви -
ко рис тан ня ку то вих швів було б знач но прос -
тішим і дало б змо гу от ри ма ти значні до пус ки
при ви го тов ленні ко нструкції, але в та ко му ви -
пад ку мож ли ва по я ва кон цен т рацій на пру жень,
що особ ли во не ба жа но при ди намічних на ван -
та жен нях, які діють на раму. Ви ко рис тан ня сти -
ко вих швів різко зни жує кон цен трацію нап -
ру жень, але по т ре бує до сить точ ної ро бо ти з ви -
го тов лен ня та мон та жу.

Еле мен ти рами за про ек то ва но у виг ляді
спа ре них дво таврів з ме тою уник нен ня місце -
вих ек сцен три си тетів, відстань між ося ми яких
за да ва лась одна ко вою, але з дот ри ман ням умо -
ви роз та шу ван ня між ними вер ти каль них та

го ри зон таль них еле ментів кар ка са основ ної
будівлі.

Важ ли вою архітек тур но-ко нструк тив ною
особ ливістю не су чо го кар ка са будівлі є те, що
арка та пер ший ряд ко лон ви не сені за фа сад
будівлі. Стійкість арки при цьо му за без пе чу єть -
ся з’єднан ням її з кар ка сом (рис. 9), що доз во ляє
за ра ху нок за без пе чен ня сумісної ро бо ти всьо-
го ком плек су не су чих ко нструкцій зни зи ти їх
масу, од но час но підви щу ю чи не су чу здат ність та 
жорсткість.

Вис нов ки. Ре зуль та ти досліджень да ють
підста ви ствер джу ва ти, що розглянуті ко нст -
рук ції здатні пе ре кри ва ти знач но більші про го -
ни (за по пе редніми оцінка ми, до 100–120 м) при
знач но більшій за гальній ко рисній площі бу -
дівлі. Та ким чи ном, мож на дійти вис нов ку, що
под альші досліджен ня ве ли коп ро го но вих рам–
будівель є до сить пер спек тив ни ми.
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Рис. 9. Фраг мент з’єднан ня не су чої рами з кар ка сом будівлі



Рас чет но-ко нструк тив ные об осно ва ния при про ек ти ро ва нии
же ле зо бе тон но го кар ка са вы сот но го зда ния

АО «Ка зах стан Те мир Жолы»

В про ек тном ин сти ту те «Алматыгипрогор-1»
выполнены тех ни ко-эко но ми чес кие об осно -

ва ния и раз ра бо та на про ек тно-смет ная до ку -
мен та ция 37–40-этаж но го вы сот но го ад ми нист -
ра тив но го зда ния «Ка зах стан Те мир Жолы» в
г. Астане.

Про ек ти ро ва ние и стро и т ельство зда ний
та кой этаж нос ти в ра йо не со слож ны ми ге о ло -
ги чес ки ми усло ви я ми пред став ля ет слож ную
ин же нер но-тех ни чес кую за да чу. Иссле ду е мая
пло щад ка с аб со лют ны ми от мет ка ми от 345,97
до 346,10 м на хо дит ся на тер ри то рии но во го
цен тра г. Астаны, на ле вом бе ре гу реки Есиль.
По ге о мор фо ло ги чес ко му при зна ку тер ри то рия 
ис сле до ва ния рас по ло же на в пред е лах ле во бе -
реж ной пер вой над пой мен ной тер ра сы реки.
Спе ци а лис та ми АО «Ка ра ган даГИИЗ» про ве де -
ны ин же нер но-ге о ло ги чес кие из ыс ка ния и вы -
пол не ны сле ду ю щие ра бо ты: из уче ны ге о ло -
ги чес кие и гид ро ге о ло ги чес кие усло вия учас т ка
из ыс ка ний пу тем про ве де ния бу ро вых и опыт -
ных ра бот; вы де ле ны ин же нер но-ге о ло ги чес кие 
эле мен ты на учас тке; по ре зуль та там про ве ден -
но го ком плек са ла бо ра тор ных ис сле до ва ний и
опыт ных ра бот вы пол не на оцен ка фи зи ко-ме -
ха ни чес ких свойств грун тов и воды, а так же
опас нос ти их аг рес сив но го воз де йствия на стро -
и тель ные ма те ри а лы; вы яв ле на глу би на за ле га -
ния скаль ных грун тов (до 50 м) и опре де ле на
кор ро зи он ная аг рес сив ность грун тов по от но -
ше нию к угле ро дис той низ ко ле ги ро ван ной ста -
ли про ве де ни ем ге о фи зи чес ких ра бот.

Ре зуль та ты ин же нер но-ге о ло ги чес ких изыс -
ка ний по ка за ли, что грун то вые воды ха рак те ри -
зу ют ся как суль фат но-на три е вые, очень жес т -
кие сла бо ще лоч ные, сла бо ми не ра ли зо ван ные
и по от но ше нию к бе то нам мар ки W4 не аг рес -
сив ные, а к же ле зо бе тон ным ко нструк ци ям –
сла бо аг рес сив ные. По ре зуль та там ста ти чес ко -
го зон ди ро ва ния опре де ле на не су щая спо соб -
ность за бив ных же ле зо бе тон ных свай се че ни ем
30 3́0 см; уста нов ле но, что скаль ные грун ты
пред став ле ны силь нот ре щи но ва ты ми ар гил ли -
та ми и пес ча ни ка ми; грун ты, сла га ю щие учас -
ток из ыс ка ний, от но сят ся к не за со лен ным;
сте пень их кор ро зи он ной ак тив нос ти по от но -

ше нию к сталь ным ко нструк ци ям и свин цо вой
об олоч ке – сред няя и вы со кая, к алю ми ни е вой
об олоч ке – вы со кая. В про ек те фун да мен тов
пред усмот ре ны: за щи та бе тон ных и же ле зо бе -
тон ных ко нструк ций от аг рес сив но го воз де йст -
вия грун то вых вод и ан ти кор ро зи он ная за щи та
под зем ных ко нструк ций из ста ли, свин цо вых и
алю ми ни е вых об оло чек ка бе ля. При про ек ти ро -
ва нии фун да мен тов зда ний учи ты ва лась глу би -
на про мер за ния грун тов, рав ная 205 см.

Пос коль ку нор ма тив ная база для про ек ти -
ро ва ния по до бных зда ний с вы сот ны ми час тя -
ми от су тству ет, были раз ра бо та ны спе ци аль -
ные тех ни чес кие усло вия, ко то рые рег ла мен ти -
ру ют пе ре чень и ме то ди ку про вер ки рас чет ных
и ко нструк тив ных тре бо ва ний, а так же тре бо ва -
ния к ин же нер ным ком му ни ка ци ям (по ото пле -
нию, вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва нию воз -
духа, во дос наб же нию и ка на ли за ции, элек тро -
снаб же нию, элек тро тех ни чес ким устро йствам
и элек тро осве ще нию, бе зо пас нос ти), об ес пе чи -
вая не об хо ди мую над еж ность ко нст рук ций не -
су ще го же ле зо бе тон но го кар ка са про ек ти руе-
мого вы сот но го зда ния.

В рас чет но-ко нструк тив ные об осно ва ния,
опре де ля ю щие тех ни чес кие усло вия при про ек -
ти ро ва нии мо но лит но го же ле зо бе тон но го кар -
ка са рас смат ри ва е мо го зда ния, вклю че ны:
оцен ка ко нструк тив ных ре ше ний (вы бор ко нст -
рук ций фун да мен тов, об щая ко нструк тив ная
сис те ма, ко нструк тив ные ре ше ния эле мен тов
кар ка са, ко лонн, ри ге лей, свя зей, ко нструк ция
пе ре кры тий, об ес пе че ние жес ткос ти сис те мы,
ограж да ю щие ко нструк ции, внут рен ние сте ны
и пе ре го род ки); рас чет ные об осно ва ния (рас -
чет ная мо дель, оцен ка под ат ли вос ти пе ре кры -
тий, мо де ли ро ва ние эле мен тов, учет де фор ми-
ро ван но го со сто я ния, оцен ка и кри те рии по-
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этаж ных и об щих пе ре ме ще ний при воз де йст -
вии вет ра); со пос тав ле ние с ре зуль та та ми рас че -
та по двум вариантам.

Административное зда ние со сто ит из пяти
па виль о нов, раз де лен ных де фор ма ци он ны ми
шва ми (рис. 1). Основ ной па виль он раз ме ра ми
в осях 88,0 ́  56,6 м с дву мя вы сот ны ми час тя ми в 
37 и 40 эта жей име ет в пла не две по ло ви ны кру -
га ди а мет ром 22 м, сме щен ные относительно
друг друга (рис. 2).

Ко нструк тив ная схе ма вы сот ных час тей
зда ния при ня та в виде про стра нствен ной сис те -
мы мо но лит ных ство лов (лиф то вая шах та и две
лес тнич ные клет ки), ди аф рагм (на руж ные сте -
ны) и ко лонн, об ъ е ди нен ных для со вмес тной
про стра нствен ной ра бо ты мо но лит ны ми же ле -
зо бе тон ны ми балками и плитами перекрытий.

Прос тра нствен ная сис те ма за де ла на в рос т -
верк, вы пол нен ный в виде мо но лит ной же ле зо -
бе тон ной пли ты, ко то рый опи ра ет ся на буро -
на бив ные сваи. Сог лас но тех ни чес ко му от че ту
об ин же нер но-ге о ло ги чес ких из ыс ка ни ях скаль -
ные грун ты, на ко то рые опи ра ет ся низ свай,
вскры ты на глу би не 10,0¸28 м от по вер хнос ти
зем ли.

Основ ны ми ко нструк тив ны ми эле мен та ми
кар ка са вы сот ных час тей зда ния слу жат: мо но -
лит ные же ле зо бе тон ные бу ро на бив ные сваи
ди а мет ром 650 мм, дли ной от 8,0 до 13,0 м из
бе то на клас са В30, мо но лит ная же ле зо бе тон ная
пли та рос твер ка тол щи ной 2000 мм из бе то на
клас са В25; мо но лит ные же ле зо бе тон ные ко лон -
ны под валь но го эта жа се че ни ем 1000 ́  1000 мм,
1000 ́  1400 м и 600 ́  900 мм из бе то на клас са В30.
Шаг ко лонн вдоль циф ро вых осей при нят 8,0 м,
а вдоль бук вен ных – 2,8 м; 6,60 м; 3,40 м и 10 м;
пли та пе ре кры тия над под ва лом мо но лит ная
же ле зо бе тон ная тол щи ной 180 мм из бе то на клас -
са В25, а пли ты пе ре кры тий выше отм. ±0,00 –
мо но лит ные же ле зо бе тон ные тол щи ной 160 мм,
глав ные бал ки пе ре кры тия так же мо но лит ные
же ле зо бе тон ные се че ни ем 520 ́  800 (h) мм из бе -
то на клас са В25; вдоль бук вен ных осей уста нов -
ле ны вспо мо га тель ные мо но лит ные же ле зо бе -
тон ные бал ки се че ни ем 520 ́  750 (h) мм из бе то -
на клас са В25; сте ны под ва ла мо но лит ные же -
ле зо бе тон ные тол щи ной 400 мм из бе то на клас -
са В25. Ко лон ны из бе то на клас са В30 выше
отм. ±0,00 пе ре мен но го се че ния
(до отм. +12,6 м – се че ни ем 1000 1́400 мм; 
с отм.   +12,6 м до отм. +26,1 м – 1000 ́ 1200 мм;
с отм.   +26,1 м до отм. +50,2 м – 1000 ́ 1000 мм; 
с отм.   +50,2 м до отм. +75,6 м –   900 ́   900 мм;
с отм.   +75,6 м до отм. +89,2 м –   800 ́   800 мм;
с отм.   +89,2 м до отм. +128,2 м – 700 ́   700 мм; 
с отм. +128,2 м до отм. + 151,06м; 
462,76 м – 500 ́  500 мм).

Бал ки меж ду э таж ных пе ре кры тий се че ни-
ями 520  ́ 800 (h), 520  ́ 750 (h), 520  ́ 700(h),
520 ́  650 (h) мм из бе то на клас са В30, ди аф раг мы 
жес ткос ти по вы со те зда ния с пе ре мен ной тол -
щи ной от 500 до 200 мм.

Вы сот ное зда ние рас счи та но на сле ду ю щие
виды на гру зок: вер ти каль ные со глас но СНиП
2.01.07-85* «Наг руз ки и воз де йствия», го ри зон -
таль ные от вет ро вой на груз ки, вклю ча ю щие в
себя сред нюю и пуль са ци он ную со став ля ю -
щую, со глас но СНиП 2.01.07-85*, а так же на г -
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Рис. 1. Си ту а ци он ная схе ма па виль о нов          

Рис. 2.
Общий вид 
зда ния



руз ку от дав ле ния грун та на под зем ную часть
зда ния. При рас че те вы сот но го зда ния сни же -
ние на гру зок на пе ре кры тия, пред усмот рен ные
СНиП, не учи ты ва лось.

Рас чет не су щих эле мен тов кар ка са и рос т -
вер ка вы пол нен на основ ное со че та ние на гру -
зок со глас но тре бо ва ни ям СНиП 2.01.07-85* ме-
 тодом ко неч ных эле мен тов с по мощью про г -
раммно го ком плек са «Лира-Windows», вер сия 9.0,
раз ра бо тан но го в НИИАСС (г. Киев). По ре зуль -
та там рас че та по лу че ны дан ные по на пря жен -
но-де фор ми ру е мо му со сто я нию и ар ми ро ва -
нию не су щих ко нструк ций. В до пол не ние к
это му рас че ту в РГП «КазНИИССА» вы пол нен
про ве роч ный рас чет ко нструк ций вы сот ных
час тей зда ния с по мощью вы чис ли тель но го
ком плек са «EuroSoft» Stark-ЕS 3.1.

По двум ин же нер ным рас че там ко нструк -
ции при ня ты: gn = 1 15,  – ко эф фи ци ент над еж -
нос ти зда ния по на зна че нию; S = 1,0 кПа – нор -
ма тив ное зна че ние веса сне го во го по кро ва; 
w 0 0 38= ,  кПа – нор ма тив ное зна че ние вет ро во -
го дав ле ния; «К» – ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий 
из ме не ние вет ро во го дав ле ния по вы со те, при -
нят для типа мес тнос ти «А»; «x» – ко эф фи ци ент
пуль са ций дав ле ния вет ра, при нят для типа
мес тнос ти «В».

Со пос тав ле ние ре зуль та тов рас че тов, вы -
пол нен ных дву мя вы чис ли тель ны ми ком плек -
са ми, по ка за ло их удов лет во ри тель ное со впа -
де ние. Раз ли чие при по лной ве ли чи не по сто ян -
ной на груз ки со став ля ет – +8,8 %, вре мен ной
на груз ки – +3,3 %, вет ра по на прав ле нию оси
«Х» – +13,8 %, по на прав ле нию «У» – +13,7 %.
Не со от вес твия в уси ли ях и ар ми ро ва нии в от -
дель ных эле мен тах свя за ны с ме то ди чес ки ми
раз ли чи я ми ис поль зо ван ных вы чис ли тель ных
ком плек сов, по э то му при раз ра бот ке ра бо че го
про ек та ар ми ро ва ние эле мен тов при ни ма лось
по на и боль ше му из двух рас че тов.

В со от ве тствии с тре бо ва ни ем РГП «Го сэк с -
пер ти за» фир мой «Уни кон» было вы пол не но
мо дель ное ис пы та ние зда ния в спе ци а ли зи ро -
ван ной аэ ро ди на ми чес кой тру бе, по ка зав шее,
что ука зан ное выше зна че ние вет ро вой на груз -
ки об осно ван но при ня то при рас че те кар ка са и
фун да мен та здания.

В це лом в рас че тах на груз ки при ня ты с за -
па сом, а ко нстру и ро ва ние зда ний по ре зуль та -
там вы пол нен ных рас че тов об ес пе чи ва ет их
вы со кую устой чи вость и над еж ность.

Вы сот ная часть зда ния воз во ди лась ин дус -
три аль ны ми ме то да ми с при ме не ни ем сколь зя -
щей и пе ре став ной опа лу бок.

При про ек ти ро ва нии это го об ъ ек та воз ни -
ка ли опре де лен ные труд нос ти. В осно ва нии
зда ния за ле га ют не одно род ные грун ты, име ю -
щие в пред е лах сжи ма ю щей тол щи раз ную
плот ность. Ко рен ные по ро ды пред став ле ны
про ч ны ми пес ча ни ка ми, тре щи но ва тыми и вы -
вет рен ными. И при ня тые в про ек те бу ро на бив -
ные сваи Æ 630 мм опи ра ют ся своей ни жней
частью на скаль ные грун ты (пес ча ни ки с пе ре -
сла и ва ни ем алев ро ли тов). Учи ты вая уро вень
от ве тствен нос ти зда ния и боль шую ве ли чи ну
на груз ки на сваи во вре мя стро и т ельства, были
пред усмот ре ны опыт ные ис пы та ния про бных
свай. При этом на сваю ока зы ва лись ста ти чес -
кие сту пен ча то-воз рас та ю щие, вер ти каль но-
вдав ли ва ю щие на груз ки от 0 до 4400 кН, сту пе -
ня ми по 700 кН, при по мо щи трех 200-тон ных
гид рав ли чес ких дом кра тов, упи ра ю щих ся в ан -
кер но-упор ный стенд, а пе ре ме ще ние (осад ка)
из ме ря лось при по мо щи двух про ги бо ме ров
6ПАО с це ной де ле ния шка лы при бо ра 0,01 мм.

По ре зуль та там ста ти чес ких ис пы та ний на
пло щад ке стро и т ельства дан но го об ъ ек та рас -
чет ная на груз ка на сваи при ня та 3600 кН с уче -
том ко эф фи ци ен та над еж нос ти gк =1 2,  со глас но 
п. 3.10 СНиП 2.02.03-85 «Свай ные фун да мен ты».

В свя зи с тем, что об ъ ек ту при сво ен ста тус
экс пе ри мен таль но го раз ра бо та на про грам ма
мо ни то рин га за тех ни чес ким со сто я ни ем зда -
ния и его ко нструк тив ных эле мен тов в процессе 
эксплуатации.

Опыт про ек ти ро ва ния и стро и тельства ад -
ми нис тра тив но го зда ния по вы шен ной этаж -
нос ти с мо но лит ным же ле зо бе тон ным кар ка сом 
свидетельствует о це ле со об раз нос ти даль ней -
ше го из уче ния и уточ не ния относительно рас -
че та ко нструк ций, тех но ло гии воз ве де ния,
ин же нер но го об ору до ва ния и экс плу а та ции та -
ких зда ний.

Надійшла 11.01.2011 р. y
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

КОЖУХА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

Уро вень на пря жен но-де фор ми ро ван но го со с -
то я ния ко нструк ции ко жу ха до мен ной печи

яв ля ет ся об об ща ю щим кри те ри ем его про чнос -
ти и ра бо тос по соб нос ти, а так же воз мож нос ти
ве де ния не пре рыв но го тех но ло ги чес ко го про -
цес са.

Ве ли чи на внут рен них на гру зок и воз де йст -
вий, вос при ни ма е мых ко жу хом до мен ной печи, 
носит не ста биль ный, из ме ня ю щий ся во вре ме -
ни ха рак тер и за висит от дли тель нос ти ее экс п -
лу а та ции, эта па тех но ло ги чес ко го про цес са и
ре жи ма его ве де ния. Эти фак то ры мо гут ра ди -
каль но из ме нять ся как по ве ли чи не, так и мес ту
воз ник но ве ния.

Кро ме того, при экс плу а та ции до мен ных
пе чей про ис хо дит раз гар и плас ти чес кие де фор -
ма ции фу те ров ки, ко то рые из ме ня ют усло вия
ра бо ты ко жу ха печи, вос при ни ма ю ще го наг-
руз ку от тем пе ра тур но го рас по ра огне у пор ной
клад ки. Дав ле ние клад ки на ко жух ста но вит ся
не рав но мер ным. На об щем фоне сни же ния
уров ня воз де йствия клад ки воз ни ка ют ло каль -
ные учас тки с по вы шен ным дав ле ни ем, пе ре -
гре вом ко жу ха и, со от ве тствен но, с по вы шен -
ными на пря же ни я ми.

Дос та точ но ярко про яв ля ет ся из мен чи -
вость рас чет ных схем и на гру зок в про цес се
экс плу а та ции в на и бо лее на пря жен ных зо нах
ко жу ха – ле ща ди, гор не и фур мен ной зоне.
Здесь воз ни ка ют мак си маль ные тем пе ра ту ры,
внут рен нее дав ле ние и воз де йствия мас сы ма те -
ри а лов плав ки.

Вна ча ле кам па нии печи, ког да клад ка еще
не вы го ре ла и вер хние ряды угле ро дис тых бло -
ков ле ща ди не всплы ли, са мые вы со кие на пря -
же ния в ме тал ле ко жу ха от ме ча ют ся в вер хней
на и бо лее на гре той зоне ле ща ди. Одна ко, по
мере раз ру ше ния клад ки, всплы тия ее вер хних
ря дов и об ра зо ва ния ямы раз га ра зона вы со ких
тем пе ра тур опус ка ет ся ниже в со хра нив ши е ся
слои мас си ва. При этом тем пе ра тур ный рас пор
в вер хней зоне умень ша ет ся с од но вре мен ным
его рос том в ни жней зоне ко жу ха лещади.

В сред нем по ре зуль та там рас че тов и из ме -
ре ний уро вень на пря же ний в этих зо нах дос ти -
га ет 200–240 МПа, а ра ди аль ное рас ши ре ние
ко жу ха при мак си маль ных на пря же ни ях ха рак -
те ри зу ет ся ве ли чи ной 8–10 мм.

Наб лю де ни я ми и экс пе ри мен таль ны ми ис -
сле до ва ни я ми уста нов ле но, что в ко жу хе ле ща -
ди, за пле чи ков, рас па ра и шах ты воз ни ка ют в
основ ном рас тя ги ва ю щие на пря же ния в ре зуль -
та те воз де й ствия на ко жух как нор маль ных уси -
лий, так и из ги ба ю щих мо мен тов, что сви де -
тельству ет о не рав но мер ном дав ле нии клад ки и
хо ло диль ни ков на ко жух, а так же о на ли чии
тем пе ра тур ных воз де йствий. В не ко то рых мес -
тах на пря же ния, воз ни ка ю щие от из ги ба ю щих
мо мен тов, пре вы ша ют на пря же ния, воз ни ка ю -
щие всле дствие нор маль ных уси лий. Кра е вые
на пря же ния по ве ли чи не мо гут дос ти гать пре-
дела те ку чес ти ста ли, а иног да и пре вы шать его.
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Из-за не ста биль нос ти на гру зок и воз де й ст -
вий на ко жух в про цес се экс плу а та ции, а так же
тя же лых усло вий его ра бо ты раз ра бо тан ные
сис те мы не об ес пе чи ва ют кон т роль на пря жен -
но-деформи ро ван но го со с то я ния ме тал локонст -
рук ций в про цес се дли тель ной экс плу а та ции.
Су щес тву ю щие, в основ ном, ме то ды эпи зо ди -
чес ко го кон т ро ля не дают по лной кар ти ны ди -
на ми ки во вре ме ни на пря жен но-де фор ми ро-
ван но го со сто я ния ко жу ха печи на всех эта пах
ее ра бо ты.

Отдель ной про бле мой, тре бу ю щей кон тро -
ля на пря жен но-де фор ми ро ван но го со сто я ния
ко жу ха, яв ля ет ся пуск до мен ной печи по сле ка -
пи таль но го ре мон та II или III раз ря да, ко то рый,
как пра ви ло, про во дит ся без пред ва ри тель но го
вы пус ка жид ко го чу гу на, ско пив ше го ся в яме
раз га ра ле ща ди. Извес тно, что при раз огре ве этот
чу гун мо жет не фор ма ли зо ван но воз де йст во -
вать на ко жух, при во дя даже к его раз ру ше нию.

Та ким об ра зом, уста нов ле ние фак ти чес ко -
го уров ня на пря жен но-де фор ми ро ван но го со с -
то я ния ко жу ха яв ля ет ся одним из важ ней ших
по ка за те лей его дли тель ной над еж ной экс плу а -
та ции, а так же сво ев ре мен но го вы яв ле ния воз -
мож нос ти воз ник но ве ния опас ных со сто я ний и
ава рий ных си ту а ций. Отсле жи ва ние в про цес се
тех ни чес кой ди аг нос ти ки ди на ми ки па ра мет -
ров на пря жен но-де фор ми ро ван но го со сто я ния
по зво ля ет вов ре мя кор рек ти ро вать или из ме -
нять ре жим за дув ки до мен ной печи, вы во дя ее
на ра бо чий ре жим ра бо ты с ми ни маль ны ми ме -
ха ни чес ки ми на пря же ни я ми.

Тех ни чес кая ди аг нос ти ка – крат ков ре мен -
ный кон троль со сто я ния ко жу ха с при ме не ни -
ем, как пра ви ло, руч но го ви зу аль но го сня тия
по ка за ний при бо ров. Мо ни то ринг – дли тель ный
не пре рыв ный кон троль со сто я ния ко жу ха, по з -
во ля ет из бе жать не штат ных си ту а ций, от сле жи -
вать рост на пря же ний в про цес се экс плу а та ции, 
сво ев ре мен но фик си ро вать их пред ель ные зна -
че ния и при ни мать тех но ло ги чес кие меры по
сни же нию на груз ки на ме тал ло ко нструк ции ко -
жу ха, тем са мым ис клю чая воз ник но ве ние «пи -
ко вых» на пря же ний.

 Сис те мы тех ни чес кой ди аг нос ти ки и ав то -
ма ти зи ро ван но го мо ни то рин га на пря жен но-де -
фор ми ро ван но го со сто я ния ко жу ха дол жны
об ес пе чи вать кон троль уров ня про чнос ти его
ме тал ло ко нструк ций во всех ре жи мах и пе ри о -
дах: от пус ко вой раз дув ки до вы хо да на за дан -

ный ре жим и на про тя же нии даль ней шей эксп -
лу а та ции до мен ной печи.

Не об хо ди мость тех ни чес кой ди аг нос ти ки и 
мо ни то рин га на пря жен но-де фор ми ро ван но го
со сто я ния ко жу ха печи об услов ле на це лым ря -
дом фак то ров, глав ным из ко то рых яв ля ет ся
осу ще ствле ние ка пи таль ных ре мон тов вто ро го
и даже пер во го раз ря да с по л ным или час тич -
ным ис поль зо ва ни ем су щес тву ю ще го ко жу ха.

При ме ня е мый на ряде пе чей, в основ ном
при пус ко вой раз дув ке, эпи зо ди чес кий кон т -
роль на пря же ний име ет ряд су щес твен ных не -
дос тат ков, ко то рые огра ни чи ва ют воз мож ность 
по лу че ния не пре рыв ной дли тель ной ин фор ма -
ции о со сто я нии ко жу ха, ис поль зу е мой при та -
ком кон тро ле. Ви зу аль ный ме тод не пос редст -
вен но го от сче та ре зуль та тов из ме ре ний свя зан с 
не об хо ди мос тью ра бо ты пер со на ла в га зо о пас -
ных зо нах и с воз мож ной ве ро ят нос тью ошиб ки 
при сня тии от сче тов. Эпи зо ди чес кий кон троль
не дает воз мож нос ти со здать на его осно ве ав то -
ма ти зи ро ван ную сис те му дли тель но го по лу че -
ния не пре рыв ной ин фор ма ции об из ме ря е мых
па ра мет рах.

Одной из основ ных про блем в про цес се
оцен ки на пря жен но го со сто я ния ко жу ха печи,
как и боль ши нства экс плу а ти ру е мых ко нструк -
ций, яв ля ет ся опре де ле ние на чаль ных «ну ле -
вых» на пря же ний, су щес тво вав ших в конст -
рук ции до мо мен та про ве де ния из ме ре ний.
Изме ре ния под на груз кой, про во ди мые раз лич -
ны ми спо со ба ми без зна ния на чаль ных па ра -
мет ров, дают лишь ин фор ма цию о при ра ще нии 
на пря же ний и де фор ма ций по от но ше нию к не -
ко то ро му ис ход но му ну ле во му со сто я нию. В
том слу чае, ког да пер во на чаль ное со сто я ние
ко нструк ции близ ко к не нап ря жен но му, из ме -
ря е мые при ра ще ния на пря же ний и де фор ма -
ций близ ки к де йстви тель но му на пря жен но-
де фор ми ро ван но му со сто я нию.

Этот фак тор име ет ре ша ю щее зна че ние для
опре де ле ния фак ти чес ких на пря же ний, де йст -
ву ю щих в ко жу хе до мен ной печи, и оцен ки воз -
мож нос ти его экс плу а та ции на за дан ных или
по вы шен ных па ра мет рах тем пе ра ту ры и дав ле -
ния дутья.

Осна ще ние ко жу ха из ме ри тель ны ми при -
бо ра ми ослож ня ет ся ря дом осо бен нос тей ко н -
струк ции до мен ной печи, в т.ч. спе ци фи чес кой
фор мой со ору же ния и боль ши ми раз ме ра ми
контро ли ру е мой по вер хнос ти, ис чис ля е мой
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со т ня ми квад рат ных мет ров, не воз мож нос тью
дос ту па к ме тал ло ко нструк ци ям из нут ри при
ра бо те аг ре га та под дав ле ни ем и при вы со ких
тем пе ра ту рах, а так же тя же лы ми усло ви я ми его
экс плу а та ции (по вы шен ная тем пе ра ту ра ко жу -
ха и окру жа ю щей сре ды, на ли чие за га зо ван нос -
ти аг рес сив ны ми га за ми, не дос туп ность для
мон та жа и об слу жи ва ния мест уста нов ки при -
бо ров в свя зи с на ли чи ем боль шо го ко ли чес тва
тех но ло ги чес ко го оборудования).

С уче том этих и дру гих спе ци фи чес ких
труд нос тей были сфор му ли ро ва ны сле ду ю щие
основ ные тре бо ва ния к раз ра бот ке сис те мы
мо ни то рин га на пря жен но-де фор ми ро ван но го
со сто я ния ко жу ха до мен ной печи:
n из ме ри тель ные при бо ры, уста нав ли ва е мые

на на руж ной по вер хнос ти ко жу ха, дол жны
об ес пе чи вать дол гов ре мен ный кон троль
де йству ю щих в нем ли ней ных де фор ма ций
(на пря же ний) от всех ви дов на гру зок, пе ре -
да ва е мых на ко жух;

n пред е лы из ме ре ний при бо ров дол жны со от -
ве тство вать за дан ным ве ли чи нам;

n сре дства кон тро ля дол жны об ес пе чи вать
по лу че ние дос то вер ной ин фор ма ции в те -
че ние дли тель но го вре ме ни (же ла тель но
все го меж ре мон тно го пе ри о да ра бо ты печи) 
при тем пе ра ту рах до 150 °С в ре аль ных экс п -
лу а та ци он ных усло ви ях ра бо ты до мен ной
печи;

n сис те ма из ме ре ний дол жна ра бо тать в ав то -
ма ти чес ком ре жи ме с не пре рыв ным или за -
дан ным дис крет ным цик лом, с ре гис т ра-
цией ре зуль та тов срав не ний дан ных изме -
ре ний с уста нов лен ны ми пред ель ны ми
зна че ни я ми и пе ре да чей ин фор ма ции в
АСУТП до мен ной печи для по сле ду ю ще го
ана ли за, пред остав ле ния и ар хи ви ро ва ния
по лу чен ной ин фор ма ции.

С уче том этих тре бо ва ний в про ек тном ин -
сти ту те «Пром спец про ект» кор по ра ции «Пром -
сталь ко нструк ция» (г. Днеп ро пет ровск) была
раз ра бо та на и спро ек ти ро ва на сис те ма ав то ма -
ти зи ро ван но го мо ни то рин га на пря жен но-де -
фор ми ро ван но го со сто я ния ко жу ха для до мен-
ной печи № 9 об ъ е мом 5000 м3 пред при я тия
ОАО «АрселорМиттал Кри вой Рог» и в даль ней -
шем ис поль зо ва на для до мен ной печи № 8 об ъ е -
мом 2700 м3 это го же пред при я тия.

Ра бо та сис те мы осно ва на на не пре рыв ном
дол гов ре мен ном из ме ре нии и кон тро ле де фор -
ма ций ме тал ло ко нструк ций в вы бран ных зо нах 
аг ре га та, ин тег раль но ха рак те ри зу ю щих тех ни -
чес кое со сто я ние ко жу ха в на и бо лее на пря жен -
ных его учас тках. Сис те ма пред усмат ри ва ет по -
лу че ние не пре рыв ной ин фор ма ции о коль це -
вых и ме ри ди о наль ных ли ней ных де фор ма ци ях 
(на пря же ни ях) ко жу ха и его ра ди аль ных пе ре -
ме ще ни ях с по мощью дат чи ков со струн ным
пре об ра зо ва те лем с час тот ным вы ход ным сиг -
на лом.

Прин цип де йствия струн но го пре об ра зо ва -
те ля осно ван на из ме не нии со бствен ной час то -
ты по пе реч ных ко ле ба ний стру ны, по лу чив шей 
удли не ние, адек ват ное на пря же ни ям в ко жу хе
на из ме ря е мом учас тке. Дат чи ки за щи ще ны от
воз де йствий окру жа ю щей сре ды спе ци аль ным
ко жу хом, и по сколь ку они на хо дят ся в од ном
тем пе ра тур ном поле с ко жу хом печи, то яв ля -
ют ся тем пе ра тур но-ком пен си ро ван ны ми.

Дат чи ки уста нов ле ны на пред ста ви те льс -
ких учас тках (зо нах кон тро ля), по зво ля ю щих
су дить об об щем на пря жен но-де фор ми ро ван -
ном со сто я нии ко жу ха. Это ле щадь, горн и фур -
мен ная зона, где тем пе ра ту ра внут ри печи
мак си маль ная, т.к. здесь про хо дит тех но ло ги -
чес кий про цесс по лу че ния чу гу на.

 Нап ря же ния в точ ках ко жу ха печи, рас по -
ло жен ных меж ду дат чи ка ми, мо гут от ли чать ся
и даже пре вы шать из ме рен ные на пря же ния, что 
свя за но с не рав но мер ным рас пре де ле ни ем на г -
ру зок и воз де йствий, а так же воз мож ны ми кон -
цен тра то ра ми на пря же ний. Одна ко уве ли че ние
на пря же ний бу дет за фик си ро ва но уста нов лен -
ны ми дат чи ка ми, что при вле чет вни ма ние пер -
со на ла.

По лу чен ные дис крет ные ве ли чи ны из ме -
рен ных на пря же ний при ни ма ют ся за осно ву
для опре де ле ния сред них и вы яв ле ния экс тре -
маль ных на пря же ний и оцен ки об ще го уров ня
на пря жен но-де фор ми ро ван но го со сто я ния ко -
жу ха печи.

Все го для ко жу ха ДП № 9 при ня то пять зон
кон тро ля (рис. 1):
n в зоне А (ори ен ти ро воч ная отм. 3,950 м)

уста нов ле ны пре об ра зо ва те ли ли ней ных
коль це вых и ме ри ди о наль ных де фор ма ций;

n в зоне Б (ори ен ти ро воч ная отм. 6,100 м) –
пре об ра зо ва те ли ли ней ных коль це вых и
ме ри ди о наль ных де фор ма ций;
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n в зоне В (ори ен ти ро воч ная отм. 7,100 м) –
пре об ра зо ва те ли ли ней ных коль це вых и
ме ри ди о наль ных де фор ма ций и ра ди аль -
ных де фор ма ций;

n в зоне Г (ори ен ти ро воч ная отм. 9,400 м) –
пре об ра зо ва те ли ли ней ных коль це вых и
ме ри ди о наль ных де фор ма ций;

n в зоне Д (ори ен ти ро воч ная отм. 13,000 м) –
пре об ра зо ва те ли ли ней ных коль це вых и
ме ри ди о наль ных де фор ма ций.

В зо нах А, В и Г раз ме ще но по 12 пре об ра зо -
ва те лей ли ней ных коль це вых и ме ри ди о наль -
ных де фор ма ций и по 6 по вер хнос тных дат -
чи ков тем пе ра ту ры. В зоне В до пол ни тель но
раз ме ще но 6 пре об ра зо ва те лей ра ди аль ных де -
фор ма ций, в зоне Б – по 11 пре об ра зо ва те лей
ли ней ных коль це вых и ме ри ди о наль ных де -
фор ма ций и по 6 по вер хнос тных дат чи ков тем -
пе ра ту ры. В зоне Д раз ме ще но по 8 пре об ра -
зо ва те лей ли ней ных коль це вых и ме ри ди о наль -
ных де фор ма ций и по 4 по вер хнос тных дат чи ка
тем пе ра ту ры.

Раз лич ное ко ли чес тво пре об ра зо ва те лей в
зо нах кон тро ля об услов ле но на ли чи ем сво бод -
но го мес та на ко нструк ции.

Рас по ло же ние дат чи ков в зо нах кон тро ля
при ве де но на рис. 2.

Отдель но на од ном уров не уста нов ле ны
дат чи ки об щих ра ди аль ных пе ре ме ще ний ко -
жу ха печи, фик си ру ю щие де фор ма ции по пе -
реч но го се че ния кон ту ра ко жу ха и по зво ля ю-
щие со пос та вить эти ве ли чи ны с ре зуль та та ми
по ка за ний пре об ра зо ва те лей.
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Рис. 1. Мес та рас по ло же ния зон кон тро ля на пря жен но-
де фор ми ро ван но го со сто я ния ко жу ха доменной печи № 9

Рис. 2. Мес та уста нов ки
пре об ра зо ва те лей

де фор ма ций



Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки из ме ри тель -
ных пре об ра зо ва те лей об ес пе чи ва ют из ме ре ние 
и дол гов ре мен ный кон троль на пря же ний в ди а -
па зо не – 50…+500 МПа при тем пе ра ту ре ко жу ха 
до 100 °С и пе ре ме ще ний 0…20 мм при тем пе ра -
ту ре окружающей среды до 70 °С.

Сис те ма ав то ма ти зи ро ван ной ди аг нос ти ки
напря жен но-де фор ми ро ван но го со сто я ния кожу-
ха печи об ес пе чи ва ет не пре рыв ное дис тан ци -
он ное ав то ма ти зи ро ван ное из ме ре ние вы ход-
ных сиг на лов, уста нов лен ных на ко жу хе дат чи -
ков де фор ма ций (на пря же ний) и пе ре ме ще ний, 
их об ра бот ку, об нов ле ние, пред остав ле ние и пе -
ре да чу на коп лен ной ин фор ма ции по за про су в
про мыш лен ную ком пью тер ную сеть ав то ма ти -
зи ро ван ной сис те мы управ ле ния тех но ло ги чес -
ким про цес сом до мен ной печи (АСУТП ДП).

Сбор и пер вич ная об ра бот ка ин фор ма ции
осу ще ствля ет ся в ав то ма ти чес ком ре жи ме не -
пре рыв но или по за про су опе ра то ра мно го ка -
наль ным про грам ми ру е мым тер ми на лом, раз -
ра бо тан ным на осно ве про мыш лен но го мик ро -
кон тро ле ра. Тер ми нал управ ля ет ся цен т раль -
ным ком пью те ром АСУТП до мен ной печи и
об ес пе чи ва ет ввод и за по ми на ние из ме ри тель -
ной ин фор ма ции по вве ден ной в него про грам -
ме, а так же ди аг нос ти ку его основ ных узлов,
со сто я ние ли ний под клю че ний и ис прав ность
пре об ра зо ва те лей, ав то ма ти чес ки опра ши ва ет в 
опре де лен ной по сле до ва тель нос ти все струн ные
пре об ра зо ва те ли и пе ре да ет дан ные те ку ще го
опро са. Вре мя опро са од но го дат чи ка – 2 с, ре -
жим ра бо ты – круг ло су точ ный, не пре рыв ный.

Инфор ма ция о тем пе ра ту ре ко жу ха печи,
от хо дя щей от хо ло диль ни ка воды, о внут рен -
нем дав ле нии в печи, дру гих тех но ло ги чес ких
па ра мет рах ее ра бо ты, вли я ю щих на на пря жен -
но-де фор ми ро ван ное со сто я ние ко жу ха и не об -
хо ди мая для ана ли за его со сто я ния, вклю че на в
со став АСУТП ДП № 9 и вво дит ся в сис те му
вруч ную.

Осно вой сис те мы яв ля ет ся «Прог рам мно-
тех ни чес кий ком плекс ав то ма ти зи ро ван ной ди -
аг нос ти ки на пря жен но-де фор ми ро ван но го со с -
то я ния ко жу ха печи» (ПТК ДП), ко то рый мо жет 
функ ци о ни ро вать как в ав то ном ном ре жи ме,
так и слу жить под сис те мой.

В со став ПТК вхо дят сле ду ю щие ком по нен ты:
n дат чи ки (пре об ра зо ва те ли) ли ней ных де -

фор ма ций струн ные из ме ри тель ные на к -
лад ные ПЛДС-400 для из ме ре ния коль це -
вых и ме ри ди о наль ных де фор ма ций;

n дат чи ки (пре об ра зо ва те ли) вза им ных ли -
ней ных пе ре ме ще ний ПЛПС-20 для из ме ре -
ния ра ди аль ных де фор ма ций (пе ре ме ще-
ний) ко жу ха;

n мно го ка наль ный про грам ми ру е мый тер ми -
нал МПТ для под клю че ния пре об ра зо ва те -
лей. Все го ис поль зо ва лось 90 пре об ра зо ва -
те лей (72 основ ных и 18 ре зер вных);

n клем мный шкаф с 90 па ра ми клемм и ка -
бель ны ми вво да ми;

n мно го жиль ные ка бе ли для под со е ди не ния к
клем мно му шка фу пре об ра зо ва те лей, вы ве -
ден ных на клем мные ко роб ки;

n ка бель свя зи МПТ с цен траль ным ком пью -
те ром;

n про грам мное об ес пе че ние для управ ле ния
тер ми на лом, счи ты ва ния с него ин фор ма -
ции, пер вич ной об ра бот ки ре зуль та тов из -
ме ре ния и фор ми ро ва ния базы дан ных.
При ра бо те ПТК в ка чес тве под сис те мы

АСУТП ДП пред усмот ре на двух уров не вая сис -
те ма сбо ра, об ра бот ки, ана ли за, пред остав ле ния 
и ар хи ви ро ва ния ин фор ма ции, по сту па ю щей
от дат чи ков де фор ма ций. При ра бо те в ав то -
ном ном ре жи ме – од но уров не вая.

На пер вом уров не осу ще ствля ет ся опрос
дат чи ков, пре об ра зо ва ние вы ход ных сиг на лов в 
из ме ря е мые ве ли чи ны, фор ми ро ва ние и ото б -
ра же ние в таб лич ной фор ме базы дан ных. Опе -
ра ции пер во го уров ня вы пол ня ют ся мно го ка -
на льным про грам ми ру е мым тер ми на лом.

На вто ром уров не осу ще ствля ют ся:
1 – пред ос тав ле ние дан ных из ме ре ний на -

пря же ний и пе ре ме ще ний ко жу ха, тем пе ра ту ры 
его по вер хнос ти и от хо дя щей от хо ло диль ни ков 
воды, дру гих тех но ло ги чес ких па ра мет ров, ха -
рак те ри зу ю щих со сто я ние ко жу ха печи;

2 – ана лиз по лу чен ных дан ных пу тем срав -
не ния ре зуль та тов из ме ре ний с пред ель ны ми
рас чет ны ми или опыт ны ми ве ли чи на ми, пре -
вы ше ние ко то рых мо жет при вес ти к не штат -
ным си ту а ци ям в ра бо те печи;

3 – фор ми ро ва ние пред упреж да ю щих сиг -
на лов, опас ных с точ ки зре ния уров ня на п ря же -
ний в ко жу хе;

4 – пред остав ле ние дан ных ав то ма ти зи ро -
ван но го ди аг нос ти ро ва ния на пря жен но-де фор -
ми ро ван но го со сто я ния ко жу ха в виде, удоб -
ном для по сле ду ю ще го ана ли за и при ня тия ре -
ше ний;

5 – ар хи ви ро ва ние в об об щен ной фор ме
дан ных из ме ре ний.
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 При этом фик си ру ют ся сле ду ю щие уров ни
пред ель но го со сто я ния:

а) на пря же ния близ ки, но не дос ти га ют пре -
д ель ных ве ли чин;

б) на пря же ния в ко жу хе дос тиг ли пред ель -
ных ве ли чин;

в) на пря же ния в ко жу хе пре взош ли пре-
дель ные зна че ния на ве ли чи ну, вы зы ва ю щую
опа се ния за про чность ко жу ха и нор маль ную
эксплуатацию печи.

Ра бо та сис те мы вто ро го уров ня осу ще ст в -
ля ет ся по спе ци аль но раз ра бо тан ной про грам -
ме, вхо дя щей в ка чес тве под сис те мы «АС диаг -
нос ти ки ко жу ха» в АСУТП ДП.

Дан ные те ку щих из ме ре ний пред остав ля -
ют ся в таб лич но-гра фи чес кой фор ме, ото бра -
жа ю щей для каж дой зоны кон тро ля схе му рас -
по ло же ния дат чи ков, дату, вре мя и но мер се ан -
са связи, а так же ре зуль та ты из ме ре ний коль це -
вых и ме ри ди о наль ных на пря же ний, по ро го вые 
(пред ель ные) ве ли чи ны на пря же ний и тех но ло -
ги чес кие па ра мет ры ра бо ты печи. В этом же
окне ото бра жа ют ся эпю ры глав ных на пря же -
ний в дан ном се че нии ко жу ха печи и их ве ли чи -
ны в направлении кольцевых деформаций.

Изме не ния во вре ме ни мак си маль ных ве ли -
чин при ве ден ных на пря же ний по всем зо нам
кон тро ля, на чи ная с пус ко вой раз дув ки, при во -
дят ся в виде гра фи ков, по сто ян но об нов ля е мых
по сле каж до го се ан са свя зи. Здесь же в цве те
мар ки ру ют ся зна че ния мак си маль ных на пря -
же ний.

Та ким об ра зом, раз ра бо тан ная сис те ма по з -
во ля ет ди аг нос ти ро вать об щее на пря жен но-де -
фор ми ро ван ное и теп ло вое со сто я ния не су щих
ме тал ло ко нструк ций ко жу ха печи в про цес се
экс плу а та ции и кон тро ли ро вать про цесс до мен -
ной плав ки, т.е. об ес пе чить ра бо ту до мен ной
печи в ста биль ном режиме.

Сис те ма не кон тро ли ру ет зоны по вы шен -
ных на пря же ний и тем пе ра ту ры, вы зван ных ло -
каль ны ми фак то ра ми (мес тный про гар футе -
ров ки и хо ло диль ни ков, уве ли че ние на пря же -
ния в ра йо не от вер стий и т.п.). Эти зоны вы яв -
ля ют ся при про ве де нии пе ри о ди чес ких визу -
аль ных осмот ров ко жу ха, а так же по ре зуль та -
там ана ли за тем пе ра ту ры от во дя щей воды от
хо ло диль ни ков сис те мы охлаждения печи, ин -
фор ма ция о которой отображается в АСУТП
доменных печей.

Кри те ри ем оцен ки со сто я ния ко жу ха печи в 
про цес се экс плу а та ции яв ля ет ся со от но ше ние
уров ня из ме рен ных на пря же ний и пред ель ных
зна че ний (по ро го вых ве ли чин), со от ве тству ю -
щих зна че нию рас чет но го со про тив ле ния ма те -
ри а ла, рав но го пред е лу те ку чес ти ме тал ла с уче -
том ко эф фи ци ен та над еж нос ти по ма те ри а лу.
Учи ты вая это, при на зна че нии по ро го вых ве ли -
чин со сто я ния ко жу ха печи ис хо ди ли из сле ду -
ю щих кри те ри ев оцен ки его на пря жен но-де -
фор ми ро ван но го со сто я ния:
n пред е ла те ку чес ти и со от ве тству ю ще го ему

рас чет но го со про тив ле ния ма те ри а ла ко жу -
ха, опре де ля ю ще го его ме ха ни чес кую про ч -
ность;

n пред ель ных де фор ма ций ко жу ха;
n воз мож ной пред ель ной тем пе ра ту ры по -

вер х нос ти ко жу ха.
Учи ты вая не рав но мер ность рас пре де ле ния

на пря же ний в ко жу хе, пре об ла да ние не ста ци о -
нар ных тех но ло ги чес ких про цес сов до мен ной
плав ки и труд нос ти фор ма ли за ции на гру зок, в
ка чес тве кри те рия, ха рак те ри зу ю ще го мак си -
маль но воз мож ное на пря жен ное со сто я ние ко -
жу ха, при ня то дос ти же ние коль це вы ми и ме -
ри ди о наль ны ми на пря же ни я ми при ве ден ных
пред ель ных по ро го вых зна че ний.

В пе ри од экс плу а та ции было вы де ле но три
уров ня ука зан ных кри те ри ев, ха рак те ри зу ю -
щих ме ха ни чес кую про чность ко жу ха и да ю -
щих об щую оцен ку со сто я ния до мен ной печи.

Счи тая рас пре де ле ние внут рен не го дав ле -
ния от всех де йству ю щих ком по нен тов на груз -
ки рав но мер ным и при ни мая из вес тное отно -
ше ние коль це вых к ме ри ди о наль ным на пря же -
ни ям 2:1, опре де ле ны ве ли чи ны по ро го вых зна -
че ний пред ель ных при ве ден ных на пря же ний
sпр , учи ты ва ю щих вза и мо де йствие этих на пря -
же ний по энер ге ти чес кой те о рии про чнос ти,
на и бо лее со от ве тству ю щей ста ли, име ю щей
пло щад ку те ку чес ти.

 Для пер во го уров ня по ро го вых зна че ний,
ха рак те ри зу ю ще го нор маль ное со сто я ние кожу -
ха печи, вы пол нен но го из ста ли мар ки 16Г2АФ с 
пред е лом те ку чес ти, рав ным 410 МПа, sпр £ 290 МПа,
для вто ро го, ха рак те ризующе го пре вы ше ние из -
ме рен ными на пря же ни я ми мак си маль ных зна -
че ний пер во го уров ня, sпр 335 £ sк £ 410, для
треть е го, ха рак те ри зу ю ще го дос ти же ние из ме -
рен ны ми на пря же ни я ми мак си маль но до пус ти -
мых на пря же ний,  sпр ³ 410 МПа.
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Для об щих ра ди аль ных де фор ма ций пре-
дель ные рас чет ные ве ли чи ны пе ре ме ще ния ко -
жу ха печи (уве ли че ние ди а мет ра) со ста вят: для
пер во го уров ня по ро го вых зна че ний DD £ 15,44,
для вто ро го – 15,44 £ £DD  18,9, для треть е го – 
DD ³ 18,9 мм.

Рас чет ные пред по сыл ки и кри те рии оцен ки 
уров ня на пря жен но-де фор ми ро ван но го со сто я -
ния ко жу ха опре де ле ны в пред по ло же нии, что
тем пе ра ту ра его по вер хнос ти не пре вы ша ет
100 °С.

Анализ из ме не ния во вре ме ни из ме рен ных
на пря же ний в ко жу хе печи в те че ние пер вых
двух лет ра бо ты сис те мы по ка зал, что их уро -
вень в пе ри од раз дув ки рас тет и че рез 30–40 су -
ток дос ти га ет 80–90 МПа. Пос ле ис те че ния
это го сро ка и до вы хо да на за дан ный ре жим ра -
бо ты печи на пря же ния ста би ли зи ру ют ся и в
даль ней шем, по мере вы го ра ния фу те ров ки,
мед лен но по вы ша ют ся. К кон цу двух лет не го
пе ри о да экс плу а та ции уро вень на пря же ний
дос тиг 150 МПа, были за фик си ро ва ны так же
всплес ки на пря же ний, вы зван ные пе ре гре вом
от дель ных зон кон тро ля.

Важ ной осо бен нос тью дан но го ме то да из -
ме ре ния де фор ма ций яв ля ет ся ис поль зо ва ние
не ам пли ту ды и не фазы ко ле ба ний, а его час то -
ты, что ис клю ча ет воз мож ность ис ка же ния ре -
зуль та тов из ме ре ния при пе ре да че их от дат -
чика к ре гис три ру ю ще му при бо ру. При ис поль -
зо ва нии в ка чес тве чу встви тель но го эле мен та
(пре об ра зо ва те ля ме ха ни чес ких де фор ма ций в
элек три чес кий сиг нал) ко леб лю щей ся стру ны
ис клю ча ют ся по греш нос ти из ме ре ний, свя зан -
ные с ко ле ба ни я ми пи та ю ще го на пря же ния, из -
ме не ни я ми ко эф фи ци ен та уси ле ния со гла сую -
щих устройств, из ме не ни ем со про тив ле ния со е -
ди ни тель ных про во дов и т.д. Дан ный ме тод по -
зво ля ет про из во дить из ме ре ния де фор ма ций на 
очень боль ших рас сто я ни ях, т.к. час то та ко ле -
ба ний стру ны, опре де ля е мая при из ме ре ни ях,
оста ет ся не из мен ной не за ви си мо от умень ше -
ния ам пли ту ды сиг на ла при пе ре да че его на
любые расстояния.

При этом, учи ты вая, что тем пе ра ту ра по -
вер хнос ти ко жу ха печи мо жет дос ти гать 100 оС
и бо лее, из ме не ния тем пе ра ту ры не вли я ют на
ре зуль тат из ме ре ний, т.е. струн ные дат чи ки со
сталь ным струн ным пре об ра зо ва те лем, если
они на хо дят ся в од ном тем пе ра тур ном поле с
ко жу хом печи, яв ля ют ся тем пе ра тур но-ком пен -
си ро ван ны ми.

При из ме не нии тем пе ра ту ры ко нструк ции,
на ко то рой за креп лен струн ный пре об ра зо ва -
тель, име ет мес то теп ло вое удли не ние базы,
опре де ля е мое ве ли чи ной ли ней но го ко эф фи -
ци ен та теп ло во го рас ши ре ния ма те ри а ла. Так
как пре об ра зо ва тель про чно за креп лен на ко н -
струк ции, а чу встви тель ный эле мент – его стру -
на – об ла да ет зна чи тель но мень шей жест -
кос тью, то от но си тель ное удли не ние базы, об -
услов лен ное из ме не ни ем тем пе ра ту ры, по л нос -
тью пе ре да ет ся пре об ра зо ва те лю.

Если ко эф фи ци ент теп ло во го рас ши ре ния
чу встви тель но го эле мен та пре об ра зо ва те ля не
от ли ча ет ся от ко эф фи ци ен та теп ло во го рас ши -
ре ния ма те ри а ла ко нструк ции и пре об ра зо ва -
тель и ко нструк ция на гре ва ют ся до од ной и той
же тем пе ра ту ры (на хо дят ся в од ном тем пе ра -
тур ном поле), то из ме не ние тем пе ра ту ры ко жу -
ха не бу дет ока зы вать вли я ние на ре зуль тат
из ме ре ний.

В слу чае если пре об ра зо ва тель и ко жух в
мес те его уста нов ки на хо дят ся в раз ных тем пе -
ра тур ных по лях, име ет ся воз мож ность кор рек -
ти ров ки ре зуль та тов из ме ре ний на раз ность
тем пе ра тур.

Пе ре чис лен ные преимущества ме то да из -
ме ре ний стали опре де ля ю щи ми при вы бо ре ме -
то ди ки и средств кон тро ля де фор ма ций ко жу ха
до мен ной печи и под твер ди ли це ле со об раз -
ность его ис поль зо ва ния для про ве де ния ди аг -
нос ти ки на пря жен но го со сто я ния ко жу ха как
при раз дув ке печи, так и для мониторинга в
период экс плу а та ции.

Надійшла 03.06.2011 р. y
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До ку мен тальні пла нові пе ревірки
на підприємствах будівель ної га лузі
(законодавчі вимоги та практичні поради)

Роз гля дається по ря док про ве ден ня до ку мен таль ної пла но вої пе ревірки под ат ко ви ми орга на ми, а та кож дії плат ників под атків під час та кої пе ревірки
та на стадіях підпи сан ня акта, при от ри манні под ат ко во го повідом лен ня-рішен ня про спла ту гро шо во го зо бов ’я зан ня, штраф них (фіна нсо вих) санкцій
та пені.

Згідно зі ст. 75 Гла ви 8 По дат ко во го ко дек су
Украї ни (далі – ПКУ) под ат кові орга ни ма -

ють пра во про во ди ти ка ме ральні, до ку мен -
тальні (пла нові або по зап ла нові; виїзні або
не виїзні) та фак тичні пе ревірки.

Виз на чен ня до ку мен таль ної пе ревірки. Пред -
ме том до ку мен таль ної пе ревірки є своєчасність, 
дос товірність, по вно та на ра ху ван ня та спла ти
усіх пе ре дба че них ПКУ под атків та зборів, а та -
кож ви ко нан ня ви мог ва лют но го та іншо го за -
ко но давств, дот ри ман ня ро бо то дав цем за ко но -
да вства щодо укла ден ня тру до во го до го во ру,
офор м лен ня тру до вих відно син із працівни ка -
ми (на й ма ни ми осо ба ми). Пе ревірка проводить -
ся на підставі под ат ко вих дек ла рацій (роз ра -
хун ків), фіна нсо вої, ста тис тич ної та іншої звіт -
ності, регістрів под ат ко во го та бух гал те рсько го
обліку, пер вин них до ку ментів, які ви ко рис то ву -
ють ся в бух гал те рсько му та под ат ко во му обліку
і по в’я зані з на ра ху ван ням і спла тою под атків та
зборів, ви ко нан ням ви мог іншо го за ко но да в ст -
ва, кон троль за дот ри ман ням яко го по кла де но
на орга ни дер жав ної под ат ко вої служ би.

До ку мен таль на пла но ва пе ревірка про во -
дить ся відповідно до пла ну-графіка пе ревірок,
який скла дається в органі дер жав ної под ат ко вої
служ би, де зареєстро ва ний плат ник под ат ку.

До ку мен таль ною виї зною пе ревіркою вва -
жається пе ревірка, яка про во дить ся за місцем
зна ход жен ня плат ни ка под атків чи місцем роз -
та шу ван ня об’єкта пра ва влас ності, сто сов но
яко го про во дить ся така пе ревірка.

Періодичність про ве ден ня до ку мен таль них 
пла но вих пе ревірок будівель них підприємств
виз на чається за леж но від сту пе ня ри зи ку діяль -
ності плат ників под атків, який поділяється на
ви со кий, се редній та не знач ний. Плат ни ки по-
датків із не знач ним сту пе нем ри зи ку вклю ча -
ють ся до пла ну-графіка не частіше ніж раз на
три ка лен дар них роки, се реднім – не частіше
ніж раз на два ка лен дар них роки, ви со ким – не
частіше од но го разу на ка лен дар ний рік.

По дат кові орга ни ма ють ме то ди ку виз на -
чен ня сту пе ня ри зи ку діяль ності плат ників по-
датків. Щоб по тра пи ти до пе реліку підриємств
із не знач ним сту пе нем ри зи ку, потрібно зовсім
не пра цю ва ти, не мати основ них за собів; не
про во ди ти зовнішньо е ко номічну діяльність, не
мати доз волів, ліцензій, па тентів, роз ра хунків
готів ко ви ми кош та ми, ніяких пільг тощо. Тоб то 
прак тич но це не ре аль но. Тому більшість під -
при ємств ба лан сує між се реднім та ви со ким сту -
пе нем ри зи ку діяль ності.

ПКУ за бо ро няється про ве ден ня до ку мен -
таль ної пла но вої пе ревірки за окре ми ми ви да ми 
зо бов ’я зань пе ред бюд же та ми, крім пра виль -
ності об чис лен ня, по вно ти і своєчас ності спла -
ти под ат ку з до ходів фізич них осіб та зо бо в ’я-
зань за бюд жет ни ми по зи ка ми і кре ди та ми, що
га ран то вані бюд жет ни ми кош та ми.

Про про ве ден ня до ку мен таль ної пла но вої
пе ревірки керівни ком орга ну Дер жав ної под ат -
ко вої служ би при й мається рішен ня, яке офор м -
люється на ка зом.

Пра во на про ве ден ня до ку мен таль ної пла -
но вої пе ревірки підприємства надається лише у
ви пад ку, коли йому не пізніше ніж за 10 ка лен -
дар них днів до дня про ве ден ня за зна че ної пе -
ревірки вру че но під роз пис ку або надісла но
ре ко мен до ва ним лис том із повідом лен ням про
вру чен ня копію на ка зу про про ве ден ня до ку -
мен таль ної пла но вої пе ревірки та пись мо ве
повідом лен ня із за зна чен ням дати по чат ку її
про ве ден ня.
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Умо ви та по ря док до пу щен ня по са до вих осіб 
органів Дер жав ної под ат ко вої служ би до про ве -
ден ня до ку мен таль них виї зних пе ревірок. По са -
дові осо би орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би 
ма ють пра во роз по ча ти про ве ден ня до ку мен -
таль ної виї зної пе ревірки за на яв ності підстав
для її про ве ден ня та за умо ви пред ’яв лен ня:
n на прав лен ня на про ве ден ня та кої пе ре вір -

ки, в яко му за зна ча ють ся дата ви дачі, на й -
ме ну ван ня орга ну Дер жав ної под ат ко вої
служ би, реквізити на ка зу про про ве ден ня
відповідної пе ревірки, на й ме ну ван ня та
рек візити суб’єкта (об’єкта), пе ревірка яко -
го про во дить ся, мета, вид (пла но ва або по -
зап ла но ва), підста ви, дата по чат ку та три -
валість пе ревірки, по са да та прізви ще по са -
до вої (служ бо вої) осо би, яка про во ди ти ме
пе ревірку. Нап рав лен ня на пе ревірку є
дійсним за на яв ності підпи су керівни ка
орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би або

його за ступ ни ка, що скріпле ний пе чат кою
орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би;

n копії на ка зу орга ну под ат ко вої служ би, що
про во дить пе ревірку, в яко му за зна чається
підста ва для пе ревірки, дата по чат ку пе ре -
вірки, три валість пе ревірки та на кого по к -
ла де но кон троль за хо дом про ве ден ня пере -
вірки;

n служ бо вих посвідчень пред став ників под ат -
ко вої служ би, що про во дять пе ревірку.

Неп ред ’яв лен ня плат ни ку под атків (його
по са до вим (служ бо вим) осо бам або осо бам, які
фак тич но про во дять роз ра хун кові опе рації) за з -
на че них вище або пред ’яв ле них, але офор мле -
них із по ру шен ня ми за зна че них ви мог доку -
ментів є підста вою для не до пу щен ня по са до вих
(служ бо вих) осіб орга ну Дер жав ної под ат ко вої
служ би до про ве ден ня до ку мен таль ної виї зної
пе ревірки.
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На дані ПКУ 10 ка лен дар них днів будівель не підприємство має ви ко рис та ти на свою
ко ристь і про вес ти підго тов чу ро бо ту до по чат ку про ве ден ня до ку мен таль ної пе ревірки.

Не обхідно ще раз пе ре гля ну ти усі пер винні до ку мен ти щодо на яв ності підписів, пе ча ток,
дати офор м лен ня, особ ли во от ри ма них под ат ко вих на клад них.

Пе ревірити на явність за пов нен ня ка со вих до ку ментів та аван со вих звітів, у т.ч. якщо
про во дять ся роз ра хун ки в іно земній ва люті, підготувати не обхідні до ку мен ти, що підтвер д -
жу ють взаємовідно си ни з фізич ни ми осо ба ми – при ват ни ми підприємця ми.

У разі не обхідності при ви яв ленні по ми лок под а ти Уточ ню вальні под ат кові дек ла рації,
спла тити суми за ни же них гро шо вих зо бов ’я зань та штраф у розмірі З % від суми не доп ла ти,
відповідно до ст. 50 ПКУ.

Під час про ве ден ня пе ревірки ба жа но дот ри му ва ти ся де я ких пра вил, що до по може
спілку ва ти ся з пе ревіря ю чи ми і уне мож ливить от ри ман ня ними «не ба жа ної» інфор мації:

1. Пе ревіря ю чий зо бов ’я за ний осо бис то за пов ни ти Жур нал реєстрації пе ревірки і по ста -
ви ти в ньо му свій підпис.

2. Якщо пе ревіря ю чих декілька краще спілку ва ти ся тільки зі стар шим із них, щоб уник -
ну ти «пе ре хрес них пи тань».

3. За мож ли вості пе ревіря ю чим слід виділіти окре му кімна ту, у якій вес ти усі пе ре го -
во ри і над а ва ти не обхідні до ку мен ти для пе ревірки. Пе ревіряючі без по тре би не по винні «про -
гу лю ва тись» по підприємству і «за зи ра ти» в усі кут ки.

4. За мож ли вості спілку ва ти ся з пе ревіря ю чи ми та над а ва ти не обхідні до ку мен ти має
лише одна призначена осо ба.

5. Пе релік до ку ментів, які над а ють ся пе ревіря ю чим, не обхідно фіксу ва ти, щоб уне мож ли -
ви ти витік оригіналів до ку ментів за те ри торію підприємства. За пись мо вим за пи том слід
над а вати лише копії пер вин них до ку ментів.

6. Відповідати на пи тан ня пе ревіря ю чих без до ку мен таль но го підтвер джен ня не бажано.

7. У разі не обхідності скла дається Угода про збе ре жен ня ко мерційної таємниці і конфі-
денційної інфор мації, яка підпи сується раз ом із пе ревіря ю чи ми (ст. 38 За ко ну Украї ни
«Про інфор мацію»).



Вже під час пер шої зустрічі з пе ревіря ю чи -
ми мо жуть ви ник ну ти не по ро зуміння щодо
фор маль них пи тань та на яв ності по ми лок у до -
ку мен тах, які над а ють ся пе ред по чат ком пе ре -
вір ки. У та ко му ви пад ку, якщо плат ник под атків 
та/або по са дові (служ бові) осо би плат ни ка по-
датків (його пред с тав ни ки або осо би, які фак -
тич но про во дять роз ра хун кові опе рації) від мов -
ля ють у до пу щенні по са до вих (служ бо вих) осіб
орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би до про ве -
ден ня пе ре вірки скла дається акт, який засвідчує
факт відмо ви.

При пред ’яв ленні на прав лен ня плат ни ку
под атків та/або по са до вим (служ бо вим) осо бам
плат ни ка под атків (його пред став ників або осіб, 
які фак тич но про во дять роз ра хун кові опе рації)
такі осо би став лять свій підпис у на прав ленні із
за зна чен ням прізви ща, імені, по бать кові, по са -
ди, дати і часу озна йом лен ня.

Керівни ки і відповідальні по са дові осо би
юри дич них осіб та фізичні осо би-плат ни ки по-
 дат ку під час пе ревірки, що про во дить ся орга на -
ми Дер жав ної под ат ко вої служ би, зо бов ’я зані
ви ко ну ва ти ви мо ги органів Дер жав ної под ат ко -
вої служ би щодо усу нен ня ви яв ле них по ру шень 
за конів про опо дат ку ван ня і підпи са ти акт
(довідку) про про ве ден ня пе ревірки та ма ють
пра во над а ти за пе ре чен ня на цей акт (довідку).

Стро ки про ве ден ня виї зних пе ревірок. Три -
валість до ку мен таль них пла но вих пе ревірок не
по вин на пе ре ви щу ва ти 30 ро бо чих днів для ве -
ли ких плат ників под ат ку, щодо суб’єктів ма ло -
го підприємниц тва – 10 ро бо чих днів, інших
плат ників под атків – 20 ро бо чих днів.

Про дов жен ня строків про ве ден ня за зна че -
них пе ревірок мож ли ве за рішен ням керівни ка
орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би не більше
як на 15 ро бо чих днів для ве ли ких плат ників
под атків, щодо суб’єктів ма ло го підприємниц -
тва – не більше як на 5 ро бо чих днів, інших плат -
ників под ат ку – не більше як на 10 ро бо чих днів.

Підста ва ми для про дов жен ня стро ку пе -
ревірки є:

n за я ва суб’єкта гос по да рю ван ня (у разі не -
обхідності под ан ня ним до ку ментів, які сто -
су ють ся пи тань пе ревірки);

n зміне ний ре жим ро бо ти або підсу мо ва ний
облік ро бо чо го часу суб’єкта гос по да рю ван -
ня та/або його гос по да рських об’єктів

Про ве ден ня до ку мен таль ної виї зної пла но -
вої пе ревірки ве ли ко го плат ни ка под атків може
бути зу пи не но за рішен ням керівни ка под ат ко -
во го орга ну, що офор млюється на ка зом, копія
яко го не пізніше на ступ но го ро бо чо го дня вру -
чається плат ни ку под атків або його упов но ва -
же но му пред став ни ку під роз пис ку, з под аль -
шим по нов лен ням її про ве ден ня на не ви ко рис -
та ний строк.

Зу пи нен ня до ку мен таль ної виї зної пла но -
вої пе ревірки пе ре ри ває пе ребіг стро ку про ве -
ден ня пе ревірки в разі вру чен ня плат ни ку по -
датків або його упов но ва же но му пред став ни ку
під роз пис ку копії на ка зу про зу пи нен ня до ку -
мен таль ної виї зної пла но вої пе ревірки.

При цьо му пе ревірка може бути зу пи не на
на за галь ний строк, що не пе ре ви щує 30 ро бо -
чих днів, а в разі не обхідності про ве ден ня ек с -
пер ти зи, от ри ман ня інфор мації від іно зем них
дер жав них органів щодо діяль ності плат ни ка
под атків, за вер шен ня роз гля ду су дом по зовів із
пи тань, по в’я за них із пред ме том пе ревірки, від -
нов лен ням плат ни ком под атків втра че них до ку -
ментів пе ревірка може бути зу пи не на на строк,
не обхідний для за вер шен ня та ких про це дур.

За галь ний термін про ве ден ня пе ревірок не
може пе ре ви щу ва ти 60 ка лен дар них днів.

На дан ня плат ни ка ми под атків до ку ментів
для пе ревірки. Плат ник под ат ку зо бов ’я за ний
над а ти по са до вим (служ бо вим) осо бам органів
Дер жав ної под ат ко вої служ би у по вно му об сязі
всі до ку мен ти, що на ле жать до пред ме ту пе ре -
вірки або по в’я зані з ними. Та кий об ов’я зок ви -
ни кає у плат ників под атків після по чат ку пере-
вірки.

При цьо му ве ли кий плат ник под атків зо -
бов ’я за ний та кож над а ти в елек трон но му виг -
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Пе ревіряючі по винні дот ри му ва ти ся того графіка ро бо ти підприємства, який вста нов ле ний
Пра ви ла ми тру до во го роз по ряд ку або відповідним на ка зом.

У той же час, якщо на будівель но му підприємстві з яки хось при чин вста нов ле но ско ро че -
ний ре жим ро бо чо го часу, то це буде підста вою для про дов жен ня часу пе ревірки або для
збільшен ня кількості пе ревіря ю чих.

У будь-яко му ви пад ку це про бле ми пе ревіря ю чих, а не підприємства.



ляді з дот ри ман ням умо ви щодо реєстрації
елек трон но го підпи су підзвітних осіб (у фор -
маті та по ряд ку, виз на че них цен траль ним орга -
ном Дер жав ної под ат ко вої служ би) копії доку -
ментів з обліку до ходів, вит рат та інших по каз -
ників, по в’я за них із виз на чен ням об’єктів опо -
дат ку ван ня (под ат ко вих зо бов ’я зань), пер вин -
них до ку ментів, регістрів бух гал те рсько го об -
ліку, фіна нсо вої звітності, інших до ку ментів,
по в’я за них із об чис лен ням та спла тою под атків
і зборів, не пізніше ро бо чо го дня, на ступ но го за
днем по чат ку до ку мен таль ної виї зної пла но вої
пе ревірки.

При про ве денні пе ревірок по са дові осо би
орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би ма ють
пра во от ри ма ти у плат ників под атків на леж ним
чи ном завірені копії пер вин них фіна нсо во-гос -
подарських, бух гал те рських та інших до ку мен -
тів, що свідчать про при хо ву ван ня (за ни жен ня)
об’єктів опо дат ку ван ня, не спла ту под атків збо -
рів (об ов’яз ко вих пла тежів), по ру шен ня ви мог
іншо го за ко но да вства, кон троль за дот ри ман -
ням яко го по кла де но на орга ни Дер жав ної по-
дат ко вої служ би.

Не обхідно зазначити, що не потрібно над а -
ва ти засвідчені копії будь-яких до ку ментів, які
за ма неть ся мати пе ревіря ю чим. У ПКУ чітко
вка зується на те, що до ку мен ти по винні свідчи -
ти про при хо вуван ня об’єктів опо дат ку ван ня
та не спла ту под атків, зборів (об ов’яз ко вих пла -
тежів). Тому, по си ла ю чись на пп. 85.4 та 20.1.23
ПКУ, тре ба ви ма га ти від пе ревіря ю чих над ан ня
пись мо во го за пи ту про пе релік не обхідних до -
ку ментів із за зна чен ням мо тивів їх от ри ман ня.

Отри ман ня копій до ку ментів офор мля єть -
ся опи сом. Копія опи су, скла де но го по са до ви ми
(служ бо ви ми) осо ба ми орга ну Дер жав ної по-
дат ко вої служ би, вру чається під підпис плат ни -
ку под атків.

Під час про ве ден ня до ку мен таль ної пе ре -
вірки по са дові осо би кон тро лю ю чо го орга ну,
що про во дять пе ревірку, періодич но до повіда -
ють своєму керівниц тву про хід пе ревірки, ви -
яв лені по ру шен ня, не стан дартні гос по дарські
опе рації, фіна нсо вий стан підприємства, що пе -
ревіряється, та інше.

Офор млен ня ре зуль татів пе ревірки. Ре зуль -
та ти пе ревірок офор млю ють ся у виг ляді акта
або довідки, які підпи су ють ся по са до ви ми осо -
ба ми орга ну Дер жав ної под ат ко вої служ би та
плат ни ка ми под атків. У разі вста нов лен ня під
час пе ревірки по ру шень скла дається акт. Якщо
такі по ру шен ня відсутні, скла дається довідка.

Строк скла ден ня акта (довідки) про ре зуль -
та ти пе ревірки не за ра хо вується до стро ку про -
ве ден ня пе ревірки, вста нов ле но го ПКУ.

Якщо плат ник под атків не зго ден із вис нов -
ка ми акта, він зо бов ’я за ний підпи са ти та кий акт
пе ревірки із свої ми за ува жен ня ми, які він має
пра во над а ти раз ом із підпи са ним примірни ком 
акта або окре мо у строк про тя гом п’яти ро бо чих
днів.

Відмо ва плат ни ка под атків або його за кон -
них пред став ників від підпи сан ня акта пе ре вір -
ки або от ри ман ня його примірни ка не звільняє
плат ни ка под атків від об ов’яз ко вої спла ти виз -
на че них орга ном Дер жав ної под ат ко вої служ би
за ре зуль та та ми пе ревірки гро шо вих зо бов ’я зань.

За пе ре чен ня до акта роз гля да ють ся орга -
ном Дер жав ної под ат ко вої служ би про тя гом 5
ро бо чих днів, що на ста ють за днем їх от ри ман -
ня (днем за вер шен ня пе ревірки, про ве де ної у
зв’яз ку з не обхідністю з’я су ван ня об ста вин, що
не були досліджені під час пе ревірки та за зна -
чені у за ува жен нях). Плат ни ку под атків над си -
лається відповідь згідно з по ряд ком щодо над -
си лан ня (вру чен ня) под ат ко вих повідом лень-
рішень. Плат ник под ат ку (його упов но ва же на
осо ба та/або пред став ник) має пра во бра ти
участь у роз гляді за пе ре чень, про що він за зна -
чає у за пе ре чен нях.

У разі якщо плат ник под ат ку ви я вив ба жан -
ня взя ти участь у роз гляді його за пе ре чень до
акта пе ревірки, орган дер жав ної под ат ко вої
служ би зо бов ’я за ний повідо ми ти його про
місце і час про ве ден ня та ко го роз гля ду. Таке
повідом лен ня над си лається плат ни ку под атків
не пізніше на ступ но го ро бо чо го дня з дня от ри -
ман ня від ньо го за пе ре чень, але не пізніше ніж
за два ро бо чих дні до їх роз гля ду.
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Якщо пе ревіря ю чий, який про пра цю вав на підприємстві 20 днів і не знай шов по ру шень
под ат ко во го за ко но да вства, по си лається на «план щодо штрафів» і про по нує са мим їх
знай ти, слід зва жити усі «за» і «про ти» і при й ня ти рішен ня, яке буде найбільш при й нят ним
для підприємства – спокійно пра цю ва ти про тя гом пев но го часу або го ту ва ти ся до но вих
пе ревірок.



Будівель но му підприємству дуже важ ли во,
щоб в акті пе ревірки були відоб ра жені не
тільки фак ти за ни жен ня, а та кож фак ти за -
ви щен ня под ат ко вих зо бов ’я зань. Якщо пе ре -
віряючі відмов ля ють ся вра хо ву ва ти ви яв лені
фак ти за ви щен ня под ат ко вих зо бов ’я зань, не -
обхідно цей факт відоб ра зи ти в за пе ре чен нях
до акта пе ревірки і ви ма га ти про ве ден ня служ -
бо во го розсліду ван ня віднос но по са до вих осіб
орга ну Дер жав ної под ат ко вої служб, які про во -
ди ли пе ревірку.

Отри ман ня под ат ко во го повідом лен ня-рі-
шен ня. По дат ко ве повідом лен ня-рішен ня при й -
мається керівни ком под ат ко во го орга ну (його
за ступ ни ком) про тя гом 10 ро бо чих днів з дня,
на ступ но го за днем вру чен ня плат ни ку под атків 
акта пе ревірки у по ряд ку, пе ре дба че но му для
над си лан ня (вру чен ня) под ат ко вих повідом -
лень-рішень, а за на яв ності за пе ре чен ня по са до -
вих осіб плат ни ка под атків до акта пе ревірок
при й мається з ура ху ван ням вис нов ку про ре -
зуль та ти роз гля ду за пе ре чень до акта пе ревірки
– про тя гом трьох ро бо чих днів, на ступ них за
днем роз гля ду за пе ре чень і над ан ня (над си лан -
ня) пись мо вої відповіді плат ни ку под атків.

По дат ко ве повідом лен ня-рішен ня містить
підста ву для на ра ху ван ня (змен шен ня) под ат -
ко во го зо бов ’я зан ня та/або змен шен ня (збіль -
шен ня) суми бюд жет но го відшко ду ван ня; по -
си лан ня на нор му ПКУ та/або іншо го за ко ну,
кон троль за ви ко нан ням яко го по кла де но на
кон тро лю ючі орга ни, відповідно до яко го був
зроб ле ний роз ра ху нок або пе ре ра ху нок гро шо -
вих зо бов ’я зань плат ни ка под атків; суму гро шо -
во го зо бов ’я зан ня, яку по ви нен спла ти ти плат -
ник под ат ку; суму змен ше но го (збільше но го)
бюд жет но го відшко ду ван ня та/або змен шен ня
від’ємно го зна чен ня ре зуль татів гос по да рської
діяль ності або від’ємно го зна чен ня суми под ат -
ку на до да ну вартість; гра ничні стро ки спла ти
гро шо во го зо бов ’я зан ня та/або стро ки вип рав -
лен ня плат ни ком под атків по каз ників под ат ко -
вої звітності; по пе ред жен ня про наслідки несп -
лати гро шо во го зо бов ’я зан ня або вне сен ня вип -
рав лень до по каз ників под ат ко вої звітності в
уста нов ле ний строк; гра ничні стро ки, пе ре дба -
чені ПКУ, для оскар жен ня под ат ко во го пові-
дом лен ня-рішен ня.

До под ат ко во го повідом лен ня-рішен ня до -
дається роз ра ху нок под ат ко во го зо бов ’я зан ня
та штраф них (фіксо ва них) санкцій.

По дат ко ве повідом лен ня-рішен ня над си -
лається (вру чається) за кож ним окре мим под ат -
ком, збо ром та/або раз ом із штраф ни ми санк -
ціями, пе ре дба че ни ми ПКУ, а та кож за кож ною
штраф ною (фіна нсо вою) санкцією за по ру шен -
ня норм іншо го за ко но да вства, кон троль за дот -
ри ман ням яко го по кла де но на та кий кон тро лю-
ючий орган, та/або пеню за по ру шен ня строків
роз ра хунків у сфері зовнішньо е ко номічної ді-
яль ності.

У разі змен шен ня (збільшен ня) кон тро лю -
ю чим орга ном суми бюд жет но го відшко ду ван -
ня або від’ємно го зна чен ня суми под ат ку на
до да ну вартість плат ни ку под атків над си ла ють -
ся (вру ча ють ся) окремі под ат кові повідом лен -
ня-рішен ня.

Дер жав на под ат ко ва адміністрація Украї ни
на ка зом від 22.12.2010 року № 985 за твер ди ла
По ря док на прав лен ня орга на ми Дер жав ної по -
д ат ко вої служ би под ат ко вих повідом лень-рі-
шень плат ни кам под атків. Зат вер дже но 11 різ -
них форм повідом лень-рішень. Після закін чен -
ня до ку мен таль ної пла но вої пе ревірки буді-
вель ним організаціям, як пра ви ло, над си ла ють -
ся (над а ють ся) под ат кові повідом лен ня-рішен -
ня за фор мою «Р».

А далі будівель не підприємство має виб ра -
ти для себе один із варіантів роз вит ку подій:

Пер ший: по го ди ти ся з розмірами суми гро -
шо во го зо бов ’я зан ня, штра фом і пе нею і спла -
ти ти їх про тя гом 10 днів з дати от ри ман ня
по д ат ко во го повідом лен ня-рішен ня до відпо-
від ного бюд же ту.

Дру гий: час тко во по го ди ти ся з розміром
суми гро шо во го зо бов ’я зан ня, штра фом і пе -
нею. В цьо му ви пад ку по год жені суми спла чу -
ють ся до відповідно го бюд же ту про тя гом 10
днів з дати от ри ман ня под ат ко во го повідом лен -
ня-рішен ня, а реш та суми оскар жується в адмі-
ністра тив но му або су до во му по ряд ку.

Третій: у разі не зго ди з виз на че ною под ат -
ко вим орга ном су мою гро шо во го зо бов ’я зан ня
(штра фом, пе нею) роз по ча ти про це ду ру адмі-
ністра тив но го вре гу лю ван ня спо ру. На що та -
кож пе ре дба че но 10 днів.

Чет вер тий: под а ти до адміністра тив но го
суду по зов про ска су ван ня под ат ко во го пові-
дом лен ня-рішен ня і тим са мим відра зу роз по ча -
ти су до ве вре гу лю ван ня спо ру.

Надійшла 03.10.2011 р. y

46 Промислове будівництво та інженерні споруди, 2011, № 4

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ



Вітаємо з 75-річчям
ВАДИМА МИКОЛАЙОВИЧА

ГОРДЕЄВА
за ступ ни ка ге не раль но го ди рек то ра з на уко вої ро бо ти

ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го», док тора технічних наук, про фе сора,
зас лу же ного діяча на уки і техніки Украї ни, академіка-фун да тора

Академії будівниц тва Украї ни, члена редакційної колегії журналу
«Промислове будівництво та інженерні споруди»

Гор деєв Ва дим Ми ко ла йо вич
після закінчен ня Київсько го інже нер -
но-будівель но го інсти ту ту з 1958 по
1967 рік обіймав відповідальні інже -
нерні по са ди в Дер жав но му інсти туті
«Укрпро е ктсталь ко нструкція».

З 1967 по 1983 рік очо лю вав Ки їв -
ський на уко во-дослідний відділ Цен т -
раль но го на уко во-дослідно го та про - 
ек тно го інсти ту ту ста ле вих ко нст -
рукцій, з 1983 по 1993 рік пра цю вав
го лов ним інже не ром Укр аїнсько го
про ек тно го та на уко во-дослідного ін- 
с ти ту ту ста ле вих ко нструкцій. Про тя -
гом  1993–1998 рр. пе ре бу вав на дип -
ло ма тичній ро боті – був Рад ни ком з
пи тань на уки і техніки у По сольстві
Украї ни в Російській Фе де рації.

З 1998 по 2010 рік – пер ший за с -
туп ник го ло ви правління ВАТ «Укр -
НДІпро е ктсталь ко нструкція ім. В.М. Ши ма но в сь ко го»,
а з 2011 р. – за ступ ник ге не раль но го ди рек то ра з на у -
ко вої ро бо ти ТОВ «Укр аїнський інсти тут ста ле вих
ко нструкцій імені В.М. Ши ма но всько го».

Гор деєв В.М. зро бив знач ний вне сок у роз ви ток
будівель ної ме ханіки. Його праці у га лузі роз ра хун ку
нелінійно-де формівних сис тем, які вклю ча ють од но -
сто ронні в'язі, тро си, еле мен ти з іде аль ної тка ни ни,
відомі у ба гать ох краї нах світу. Ве ли ку на уко ву та
прак тич ну цінність ма ють ре зуль та ти досліджень про -
сто ро вих ме ханічних сис тем із си метрією будь-яко го
виду, от ри мані на базі теорії пред став лень груп. Ці ре -
зуль та ти ста ли осно вою при роз роб ленні про мис ло -
вих про грам для ста тич них та ди намічних роз ра хунків 
си мет рич них сис тем «Па ра докс» та «Пар сек», які ши -
ро ко ви ко рис то ву ють ся в Україні та Росії.

У пра цях, при свя че них оптимізації ме та ле вих ко н -
струкцій, Ва дим Ми ко ла йо вич ввів по нят тя око лиці
опти маль но го рішен ня, ко нструкції, близь кої до опти -
маль ної, мно жи ни май же опти маль них ко нструкцій.
Роз роб лені ме то ди та ал го рит ми по шу ку мно жи ни
ко нструкцій, близь ких до опти маль ної, ляг ли в осно -
ву ав то ма ти зо ва ної сис те ми про ек ту ван ня ме та ле вих
ко нструкцій Все со юз но го об'єднан ня «Со юз ме та л -
лостройН ИИпро ект».

Гор деєв В.М. брав ак тив ну участь у роз робленні
склад ної про ек тної до ку мен тації про мис ло вих буді-

вель і ви сот них спо руд, упро вад жу -
вав ав то ма ти зо ва ний роз ра ху нок ко н -
струкцій та ме то ди оптимізації про -
ек ту ван ня металоконструкцій.

Про фе сор Гор деєв В.М. – ав тор
160 дру ко ва них праць, се ред яких
13 мо ног рафій, технічних книг та
бро шур, виданих укр аїнською, ро -
сійською, англійською та ки та йською
мо ва ми.

Ва дим Ми ко ла йо вич є пред став -
ни ком Украї ни у Міжна родній асоціа -
ції з об олон ко вих та про сто ро вих
ко нструкцій, чле ном Національ но го
комітету Украї ни з те о ре тич ної та
при клад ної ме ханіки, очо лює секцію
будівель них ме та ле вих ко нструкцій
На у ко во-ко ор ди наційної та ек спер т -
ної Ради з пи тань ре сур су і без пе ки
експлу а тації ко нструкцій, спо руд та

ма шин при пре зидії Національ ної ака демії наук Украї ни.
Ука зом Пре зи ден та Украї ни від 3 груд ня 2001 року

№ 1170 Ва дим Ми ко ла йо вич Гор деєв вклю че ний до
скла ду Міжвідом чої комісії з пи тань на уко во-тех но -
логічної без пе ки при Раді національ ної без пе ки і
об о ро ни Украї ни.

Гор деєв В.М. є за ступ ни ком го ло ви спеціалізо ва -
ної вче ної ради К-26.857.01 із за хис ту дис ер тацій на
здо бут тя вче но го сту пе ня кан ди да та технічних наук
за спеціаль нос тя ми: «Будівельні ко нструкції, будівлі
та спо ру ди» та «Будівель на ме ханіка». За лу чається до 
ро бо ти у Національ но му авіаційно му універ си теті як
го ло ва дер жав ної ек за ме наційної комісії.

Ва дим Миколайович має за слу же ний ав то ри тет і
по ва гу се ред на уковців, про ек ту валь ників, будівель -
ників та гро ма дських організацій. На го род же ний дер -
жав ни ми та чис лен ни ми відом чи ми на го ро да ми.

За ви со кий про фесіоналізм, ва гомі здо бут ки у
на уко во-технічній і про ек тно-ко нструк торській діяль -
ності та з на го ди 75-річчя від дня на род жен ня Гор -
деєв Ва дим Ми ко ла йо вич на го род же ний на груд ним
зна ком Міністе рства регіональ но го роз вит ку, будів -
ниц тва та жит ло во-ко му наль но го гос по да рства Украї -
ни «По чес ний працівник будівниц тва та архітек ту ри»
ІІ сту пе ня та По чес ною гра мо тою Кабінету Міністрів
Украї ни.
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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ



ЖУРНАЛ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ
У БУДЬ-ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ДП «ПРЕСА»

(пе ре дплат ний індекс – 98848)

АБО ЗАМОВИТИ У РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ
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ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

Підпи са но до дру ку 30.11.2011 р. Фор мат 60 ́  84/8. Папір крейдяний. Друк офсет ний. Ум.-друк. арк. 8,1.
Ти раж 300 прим.

Віддру ко ва но ТОВ «Дру кар ня «Літера», вул. Мельникова, 73-А, м. Київ, 04119,  тел. 502-68-08
Свідоц тво суб’єкта ви дав ни чої спра ви ДК № 2837 від 24.04.2007 р.

Ви да вець ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го»
Ре ко мен до ва но до дру ку вче ною ра дою ТОВ «Укрінсталь кон 

ім. В.М. Ши ма но всько го»  (про то кол № 6 від 24.11.2011 р.)

Адреса ре дакції та ви дав ця: вул. В. Шимановського, 2/1, Київ, 02660, 
ТОВ «Укрінсталь кон ім. В.М. Ши ма но всько го»

тел. (044) 516-52-85, e-mail: redakpbis@urdisc.com.ua

Оригінал-ма кет підго тов ле ний ре дакцією жур на лу «Про мис ло ве будівниц тво та інже нерні спо ру ди»
Ком п’ю тер на ве рстка  – Цап ро Т.І.

Ди зайн об кла дин ки – Ніко лай чук О.Л.

ДО ВІДОМА ДОПИСУВАЧІВ ЖУРНАЛУ !

Ви мо ги щодо публікації ста тей:

Ø Текст статті в елек трон но му виді, фото ав торів, ав то рська довідка (для на уко вих ста тей ще ано тація мо вою статті
та англійською, клю чові сло ва, УДК) у фор маті *.doc, docx, а та кож у роз дру ко ва но му виді.

Ø Ілюс трації над а ють ся підго тов ле ни ми у фор ма тах  tif, eps, jpg  – 300 dpi  або на па пе ро вих носіях для ска ну -
ван ня.

Ø Роз дру ко ва ний текст статті підпи сується усіма ав то ра ми, елек тронні та роз дру ко вані варіанти по винні бути іден -
тич ни ми.

Ø Авторська довідка має місти ти на ступні дані: прізви ще, ім'я та по бать кові повністю, місце ро бо ти, по са да, на уко -
вий ступінь, вчені зван ня, а та кож но мер кон так тно го те ле фо ну та елек тронну ад ресу.

* Офор млен ня, стиль та зміст жур на лу є об’єктом ав то рсько го пра ва і за хи щається за ко ном
* Пе ред рук розміще них у жур налі ма теріалів доз во ляється тільки за пись мо вою зго дою ре дакції
* Відповідальність за підбір та висвітлен ня фактів у стат тях не суть ав то ри
* За зміст рек ла ми відповідає под а вач
* Ре дакція не за вжди поділяє дум ку ав торів
* Ре дакція залишає за со бою пра во ре да гу ва ти та ско ро чу ва ти под ані ма теріали

ДО ВІДОМА РЕКЛАМОДАВЦІВ !

Вартість розміщен ня рек ла ми (з ура ху ван ням ПДВ та под ат ку на рек ла му)

Формат Розміри, мм Одноколірна,
ціна ум. од.

Двоколірна,
ціна ум. од.

Багатоколірна,
ціна ум. од.

А4 185 х 270 150 300 450

1/2 А4    85 х 270 185 x 130 75 150 240

1/4 А4    85 х 130 185 x    60 40 75 130

1/8 А4    85 x    60 20 40

ОБКЛАДИНКА (190 х 220 мм):

Ø 1-a сторінка   —  700 ум. од.                    Ø   3-я сторінка  —  500 ум. од.
Ø 2-a сторінка   —  600 ум. од.                    Ø     4-а сторінка  —  500 ум. од.





При а зов ский го су да рствен ный тех ни чес кий уни вер си тет, Ки ев ский на ци о наль ный уни вер си тет стро и т ельства и ар хи тек ту ры
и ООО «Укрин сталь кон им. В.Н. Ши ма нов ско го» при под дер жке Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки, мо ло де жи и спор та Укра и ны,

Мин ре ги о на Укра и ны, НАН Укра и ны, До нец ко го и За пад но го на учных цен тров НАН и МОНМС Укра и ны, Академии стро и т ельства Укра и ны,
До нец кой об лас тной го сад ми нис тра ции, ДП «До нец кий Про мстройН ИИпро ект», ГАО «Стро и тель ная ком па ния «УкрСтрой»,

Инсти ту та элек тро свар ки им. Е.О. Па то на, Фи зи ко-ме ха ни ческого ин сти ту та им. Г.В. Кар пен ко

II-я Меж ду на род ная кон фе рен ция-вы став ка
«ДОНБАСС-РЕСУРС-2011. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

(г. Ма ри у поль, 19 – 23 сен тяб ря 2011 г.)

Кон фе рен ция по свя ще на 100-ле тию со дня рож де ния из вес тно го уче но го Ми ха и ла Ми хай ло ви ча Жер би на – ини ци а тора 
про ве де ния укра ин ских рес пуб ли кан ских на учно-тех ни чес ких кон фе рен ций. Были про а на ли зи ро ва ны основ ные со с тав -
ля ю щие его твор чес ко го на сле дия в об лас ти те о рии рас че та и опти ми за ции сталь ных ко нструк ций, фор мо об ра зо ва ния
и раз ра бот ки про грес сив ных ти пов ко нструк ций, со зда ния ко нструк тив ных форм, устой чи вых в усло ви ях кор ро зи он ных
воз де йст вий, ре ко нструк ции пя ти э таж ных жи лых зда ний пу тем воз ве де ния сталь ных кар ка сов.

На за се да ни ях кон фе рен ции за слу ша но 69 док ла дов, под го тов лен ных 82 уче ны ми и спе ци а лис та ми Укра и ны и Рос сии.
На сек ции «Нор ма тив ное об ес пе че ние ка чес тва и бе зо пас нос ти ко нструк ций зда ний и со ору же ний» рас смот ре ны

воп ро сы тех ни чес ко го ре гу ли ро ва ния ка чес тва и бе зо пас нос ти в со от ве тствии с ре ше ни ем Мин ре ги о на Укра и ны о со з -
да нии в 2011 г. на базе ве ду щих от е чес твен ных на учно-тех ни чес ких орга ни за ций Тех ни чес ких ко ми те тов стан дар ти за ции
как цен т ров прак ти чес кой ра бо ты по раз ра бот ке и пе ре смот ру стро и тель ных норм, на ци о наль ных и меж ду на род ных
стан дар тов, а так же осо бен нос ти ра бо ты рам ных ко нструк ций пе ре мен но го се че ния из дву тав ров с гиб кой стен кой, ре -
зер вы не су щей спо соб нос ти при ис поль зо ва нии в лег ких ме тал ло ко нструк ци ях эле мен тов из гоф ри ро ван ных про фи лей.
Ука за но на не об хо ди мость со вер ше нство ва ния рег ла мен тних тре бо ва ний по за щи те от кор ро зии, про дле нию оста точ но го
ре сур са ко нструк ций зда ний и со ору же ний.

На  сек ции «Те о рия и прак ти ка про ек ти ро ва ния, из го тов ле ния и воз ве де ния ра ци о -
наль ных ти пов ко нструк ций» об суж да лись ре зуль та ты те о ре ти чес ких и экс пе ри мен -
таль ных ис сле до ва ний, на прав лен ных на учет плас ти чес ких свойств ма ло уг ле ро -
дис тых ста лей, по вы ше ние эф фек тив нос ти ста ле же ле зо бе тон ных ко нструк ций,
за щи ты от кор ро зии сталь ной ар ма ту ры при раз ру ше ни ях за щит но го слоя бе то на.
Рас смот ре ны эф фек тив ные ко нструк тив ные и тех но ло ги чес кие ре ше ния при воз ве -
де нии од нопро лет ных рам ных сис тем с по пе реч но-гоф ри ро ван ны ми стен ка ми,
для мо дер ни за ции по кры тий ти по вых ад ми нис тра тив ных мно го э таж ных зда ний
из сбор но го же ле зо бе то на.

На сек ции «На уч ное со про вож де ние про блем тех но ло ги чес кой и эко ло ги чес кой
бе зо пас нос ти в основ ных от рас лях эко но ми ки» были под ве де ны ито ги вы пол не ния ре -
ше ния I-й Меж ду на род ной кон фе рен ции-вы став ки «Дон басс-Ре сурс-2003», а так же
Пос та нов ле ния КМУ от 8 октяб ря 2004 г. N 1331 «Про за твер джен ня Дер жав ної на уко -
во-технічної про гра ми «Ре сурс» на об ъ ек тном уров не. Опре де ле ны при нци пы управ -
ле ния тех но ло ги чес кой бе зо пас нос тью на осно ве стан дар тов пред при я тий, ко то рые
рег ла мен ти ру ют тре бо ва ния к бе за ва рий ной экс плу а та ции ко нструк ций зда ний и
со ору же ний в со от ве тствии с ISO 9001. Пред ло же на сис те ма мо ни то рин га для пре-
дуп реж де ния ава рий ных си ту а ций на осно ве нор ма тив них по ло же ний OHSAS 18001
с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной базы дан ных «Ре сурс». Рас смотрены раз ра -
бот ки по об ес пе че нию эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти, по зво ляющие су щес твен но
сни зить сте пень аг рес сив нос ти воз де йствий на ко нструк ции зда ний и со ору же ний.

Во вре мя ра бо ты чет вер той сек ции со сто я лась пре зен та ция но во го из да ния
«Тех ни ка и му зы ка – осно ва моей жиз ни», по с вя щен но го жиз ни ин же не ра-стро и те ля,
пе да го га и ком по зи то ра, ла у ре а та Го су да рствен ной пре мии пер вой сте пе ни (1948 г.), 
про фес со ра, док то ра тех ни чес ких наук, за слу жен но го де я те ля на уки и тех ни ки
Укра ин ской ССР (1978 г.) М.М. Жер би на.

Озву че ны пре и му щес тва про грам мы кор по ра тив ной сис те мы под го тов ки экс пер -
тов по воп ро сам тех но ло ги чес кой бе зо пас нос ти, раз ра бо тан ной в ООО «Укрин сталь -
кон им. В.Н. Ши ма нов ско го» в со от ве тствии с ру ко во дя щи ми ука за ни я ми по об уче нию 
ISO 10015.

Учас тни ки кон фе рен ции раз ра бо та ли ре ко мен да ции, основ ные из ко то рых: при -
знать успеш ной де я тель ность уче ных и спе ци а лис тов по со зда нию го су да рствен ных
стро и тель ных норм, гар мо ни зи ро ван ных с Евро пей ски ми стан дар та ми, в со от ве тст -
вии с реше ни ем I-й Меж ду на род ной кон фе рен ции-вы став ки «Дон басс-Ре сурс-2003»;
усовер ше нство вать ме то ды рас че та и ра ци о наль но го про ек ти ро ва ния эле мен тов
ко нструк ций с при ме не ни ем со вре мен ных вы со коп ро дук тив ных вы чис ли тель ных
ком плек сов; кон тро ли ро вать со сто я ние су щес тву ю щих ко нструк ций зда ний и со о -
ру же ний с целью пред упреж де ния их кри ти чес ко го из но са и вне зап но го раз ру ше -
ния. Обра тить ся в упол но мо чен ные орга ны с пред ло же ни ем ис поль зо вать ак циз на
ме тал ло лом для фи нан си ро ва ния пи лот ных ин но ва ци он ных про ек тов в со от ве т ст -
вии с про грам мой «Ре сурс» на пе ри од до 2020 г., по ко то рым раз ра бо та ны биз -
нес-пла ны; уве ли чить фи нан си ро ва ние фун да мен таль ных и при клад них раз ра бо-
ток по основ ным на прав ле ни ям оцен ки тех ни чес ко го со сто я ния и оста точ но го
ре сур са об ъ ек тов дли тель ной экс плу а та ции, одоб рен ных по ста нов ле ни ем НАН
Укра и ны от 18.06.2008 N 184; со здать Ре ги о наль ный на учно-тех ни чес кий и тех но ло ги -
чес кий ком плекс «Дон бас стех но ре сурс» для раз ра бот ки ме то дов кон тро ля и об ес -
пе че ния ка чес тва и бе зо пас нос ти ко нструк ций с даль ней шим вклю че ни ем их в со -
от ве тству ю щие нор ма тив ные до ку мен ты на при нци пах го су да рствен но-час тно го
пар тне рства; вклю чить в Прог рам му на учно-тех ни чес ко го раз ви тия До нец кой обл.
раз дел «Соз да ние орга ни за ци он но-эко но ми чес ко го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния,
усо вер ше нство ва ния нор ма тив но-пра во вой базы раз ви тия и функ ци о ни ро ва ния
сис те мы об ес пе че ния тех но ло ги чес кой бе зо пас нос ти об ъ ек тов про изводст вен ной
и не про из во дствен ной ин фрас трук ту ры»; ре ги о наль ный про ект «Обеспе че ние тех но -
ло ги чес кой бе зо пас нос ти и за щи та от кор ро зии в граж дан ской и про из во дствен ной
сфе рах эко но ми ки Дон бас са» вклю чить в пе ре чень ин но ва ци он ных про ек тов, тре бу -
ю щих фи нан со вой по мо щи из го су да рствен но го бюд же те в 2012–2020 гг.


