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АНОТАЦІЯ 

Якушев Д. І. Розрахункові моделі конструкцій будівель та споруд при 

динамічних впливах. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди (19 — 

Архітектура та будівництво). — Одеська державна академія будівництва та 

архітектури. — Одеса, 2020. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми визначення дійсної 

несучої здатності конструкцій експлуатованих причальних споруд при 

динамічних впливах і, зокрема, їхнього фактичного рівня сейсмостійкості, 

розробці заходів щодо забезпечення проєктного рівня сейсмостійкості.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, показаний 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовані мета та 

задачі досліджень, наведені положення наукової новизни та практичного значення 

отриманих результатів. 

У першому розділі роботи проаналізовано сучасний стан причальних споруд 

в портах України. Відзначено, що в даний час довжина тільки вантажних причалів 

морських портів України становить близько 43 км (близько 330 причалів). З них 

більше половини становлять споруди естакадного типу конструкції, третина — 

споруди типу «больверк» і десята частина — спорудження гравітаційного типу. 

Проведений інститутом «ЧорноморНДІПроект» аналіз тривалості експлуатації 

причальних споруд показав, що до теперішнього часу термін служби більшості 

причальних споруд складає 30 – 40 років і наближається до нормативного або 

перевищує його, а кількість споруд, що експлуатуються 30 років і більше, 

становить 70%. Велика частина причального фронту портів і колишніх СРЗ 

України не відповідають сучасним вимогам. Своєчасна оцінка їх фактичного 

технічного стану сприятиме виявленню причин небажаних змін і прийняття 

адекватних заходів щодо забезпечення безпечної та ефективної експлуатації. 

Відзначається сейсмічна небезпека для портів України. Результати 

досліджень українських сейсмологів переконливо свідчать про те, що сейсмічна 
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небезпека в Одеському регіоні істотно занижена. Крім звичайних сейсмічних 

навантажень від власної ваги, гідротехнічні споруди піддаються сейсмічним 

впливам води і ґрунту (засипок і т.п.). Крім того, морські гідроспоруди схильні до 

дії цунамі. Недостатня вивченість самого стихійного явища землетрусу, дещо 

невизначений і випадковий характер руху основи і т.п. роблять актуальним 

вивчення результатів наслідків землетрусів. 

Проаналізовано методи розрахунку і нормативна база, що застосовуються 

при проєктуванні, оцінки технічного стану та експлуатації причалів. Докладно 

розглянуті методи динамічного обстеження конструкцій. Відзначено, що до 

теперішнього часу не існує єдиної методики, яка дозволяла б з високим ступенем 

достовірності оцінювати фактичну сейсмостійкість існуючих споруд. 

В результаті проведеного аналізу зроблено висновок про те, що фізичний 

знос причальних споруд портів України не забезпечує реалізацію державних 

програм стратегічного розвитку галузі. Для продовження термінів служби 

існуючих споруд (в тому числі – за рахунок своєчасного необхідного ремонту) 

слід дотримуватися комплексу заходів, в основі яких лежить паспортизація і 

технічне обстеження, що вимагають значних матеріальних і тимчасових витрат, 

залучення спеціалізованих структур і кваліфікованих виконавців. Регламентовані 

державними будівельними нормами та стандартами методики обліку сейсмічних 

впливів не відображені в інших нормативних документах, що регламентують 

розрахунок, проєктування, будівництво, ремонт, реконструкцію та експлуатацію 

причальних споруд. При цьому відсутній єдиний державний підхід до процедури 

проведення динамічної паспортизації морських гідротехнічних споруд. 

Другий розділ присвячений розрахунковому обґрунтуванню проєктування і 

реконструкції причальних споруд. Детально викладено алгоритм методу 

скінченних елементів і особливості його застосування при моделюванні і 

розрахунку причальних споруд. Розроблено і вперше впроваджено в проєктування 

методику розрахунку причальних споруд типу «больверк» на сейсмічні впливи за 

лінійною спектральною методикою в рамках положень чинних нормативних 

документів. Пропонується використовувати спосіб розрахунку больверка за 
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стандартною схемою – графоаналітичний розрахунок (метод пружної лінії), в якiй 

додатково вводяться дані з розрахунку на сейсміку. Розрахунок на сейсміку за 

лінійною спектральною методикою виконуєтьсяiз застосуванням програмного 

забезпечення, наприклад, SCAD, для моделі виду «Балка на пружній основі». 

Потім модель «Балки на пружній основі» «калібруєтся» (або підганяється) за 

виконаним графоаналітичним розрахунком на основне сполучення навантажень 

за рахунок коригування піддатливості основи. Використовуються стандартні 

методи, закладені в нормативні документи. «Калібрування» параметрів пружної 

основи запропоноване вперше. Новими є і схрещені розрахункові схеми, причому 

параметри жорсткості основи чітко підбираються, що робить обидві схеми 

близькими за результатами розрахунку. Це дозволяє проєктувальнику 

враховувати сейсмічні впливи для багатомасової системи завимогами будівельних 

норм з використанням лінійної спектральної методики. 

Вперше запропоновано принципи моделювання роботи паль причальних 

споруд естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальне 

навантаження, які полягають у тому, що облік роботи основи в статиці 

виконується за модулем деформації ґрунтів, а в динаміці застосовується модуль 

пружності. Модуль пружності (за різними даними) — це модуль деформації, 

збільшений в 4—8 разів. Виконано чисельне моделювання та порівняння з 

результатами випробувань паль на горизонтальне навантаження. 

У третьому розділі розглядається обстеження і оцінка технічного стану 

будівельних конструкцій причалів. Наведено детальний огляд сучасного стану 

апаратного забезпечення динамічних випробувань. Різноманіття представлених на 

ринку готових технічних рішень у вигляді закінчених апаратно—програмних 

комплексів, що дозволяють вирішувати завдання, пов’язані з визначенням 

динамічних характеристик будівель і споруд, об’єднує висока вартість. У зв’язку з 

цим, при розробці комплексу, однією з основних завдань ставилася мінімізація 

його вартості на етапі створення і зниження вартості подальшої експлуатації. 

Запропоновано новий підхід для оцінки технічного стану конструктивних 

елементів групи «А» причальних споруд естакадного типу за результатами 
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динамічних випробувань. Можна як завгодно покращувати розрахункову схему, 

але ніколи не вдасться її довести до такого стану, щоб натурні вимірювання і 

розрахунок стосовно до визначення власних частот і форм збігалися. Тому 

дослідження зміни першого тону коливань проводяться, при різних 

пошкодженнях, на моделі (в розрахунковій схемі). Чим більше пошкоджень, тим 

«довший» 1–й тон коливань, якщо збільшити навантаження на причалі. Тому 

використовується співвідношення приростів 1–го тону при фіксованих рівнях 

навантажень. Такий самий приріст можна отримати натурними вимірами на 

об’єкті при різному (але відповідному використовуваному значенні при 

моделюванні) навантаженні на причалі. І  потім, оцінюючи безпосередньо 

збільшення, робити висновки щодо технічного стану конструкції. 

Встановлено залежність коефіцієнта збереження споруди і його динамічних 

характеристик. Запропоновано методику оцінки коефіцієнта збереження за 

результатами чисельного моделювання і натурного визначення власних частот 

коливань. На підставі розробленої методики виконано визначення коефіцієнта 

збереження причальної споруди і порівняння отриманих результатів з 

встановленими в процесі традиційного візуально–інструментального технічного 

обстеження. Дано оцінку застосовності розробленої методики за деякими 

критеріями, розроблено схему проведення динамічного обстеження. 

У четвертому розділі наводяться численні приклади використання 

методики динамічного обстеження та розробленого автором вимірювального 

комплексу для вирішення різних практичних задач. Показано, що запропонований 

автором вимірювальний комплекс може бути використаний для визначення 

частот і форм власних коливань при обстеженні різних типів будівель і споруд. 

Точність вимірювань забезпечується використанням спеціалізованих велосіметрів 

з подальшою обробкою цифрових записів і побудовою спектральних густин 

шляхом перетворення Фур’є. 

Представлено методологію виконання вимірювань, їхньої обробки, обліку 

та оцінки результатів. Використання результатів натурних визначень нижніх тонів 

спектра власних частот і форм коливань будівель і споруд може бути 
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застосованепри уточненні (верифікації) розрахункових схем. 

Розроблений комплекс є додатковим інструментарієм при проведенні 

технічного обстеження будівель і споруд. Виконання регулярного динамічного 

обстеження дозволяє отримати інтегральну оцінку загального технічного стану 

конструкцій групи «А» будівель і споруд при значному зниженні трудомісткості 

при його виконанні, в порівнянні з традиційними методами обстежень. 

Наявність динамічного паспорта споруди дозволяє вести роботу з 

динамічного обстеження (моніторингу) з більшою ефективністю. Аналіз зміни 

вимірюваних величин у часі дає можливість доповнити вихідну інформацію для 

оцінки фізичного зносу, умов експлуатації та деградації об’єкта паспортизації. 

Ведення безперервного моніторингу особливо відповідальних будівель і 

споруд, об’єктів експериментального будівництва, унікальних споруд дозволить в 

режимі реального часу вести контроль за загальним технічним станом і 

виконувати прогноз робіт з детального обстеження, з можливим збільшенням 

термінів між плановими оглядами і обстеженнями. 

Результати виконаних досліджень були використані при підготовці 

Висновку про технічний стан конструкцій причалу № 21 ОМТП, виконанні 

Робочого проєкту будівництва причалу №1–з ОМТП і веденні авторського 

нагляду, розробці ДБН В.1.1–12–2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України» і ДБН В.2.1–10: 2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». 

Результати досліджень знайшли також практичне застосування при 

викладанні курсу лекцій з дисциплін: «Водні шляхи та портові гідротехнічні 

споруди» і «Інформаційні технології проєктування» в навчальному процесі 

Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

Ключові слова: несуча здатність, причальна споруда, естакада, динамічні 

впливи, власні коливання, частота, форма коливання, сейсмостійкість, 

розрахункова модель, обстеження. 
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ABSTRACT 

Yakushev D. I. Computational models of structures of building structures and 

structures under dynamic influences. – Qualifying scientific research on the rights of a 

manuscript. Thesis for a Doctor of Science Degree on Specialty 05.23.01 – building 

constructions, buildings and structures (19 – Architecture and Construction). – Odessa 

State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa. – 2020. 

The dissertation covers the decision of an actual problem of calculating the actual 

bearing capacity of designs of the operated mooring constructions of trestle type at 

dynamic influences and, in particular, their actual level of seismic resistance, and 

contain the methods for providing the necessary design level of seismic resistance. 

The introduction section contains the provement of the choice of the research 

topic, its relevance, shows the relationship of the research with scientific programs, 

plans, topics, formulates the purpose and objectives of research, provides the provisions 

of scientific novelty and practical significance of the results. 

The first section of the research contains of the review of the current state of 

berthing facilities at the Ukrainian ports. It is noted that at the present time the length of 

the cargo berths only is about 43 km (about 330 berths). More than a half of them are 

the overpass structures, one third are the ―bolverk‖ structures, and a tenth are the gravity 

structures. The analysis of the duration of operation of berthing facilities carried out by 

the «ChernomorNIIproekt» Institute shows that by now the service life of most berthing 

facilities is 30—40 years and is approaching or exceeding the standards, and the number 

of structures in operation for 30 years or more is 70%. Most of the mooring front of the 

ports and former shipyards of Ukraine do not meet modern requirements. Timely 

assessment of their actual technical condition will help to identify the causes of 

unwanted changes and to take adequate measures to ensure the safe and efficient 

operation.There is a seismic hazard for the ports of Ukraine. The research results of 

Ukrainian seismologists convincingly indicate that the seismic hazard in the Odessa 

region is significantly underestimated. Additionnally to the usual seismic loads due to 

their own weight, hydraulic structures are exposed to seismic action of water and soil 

(backfill, etc.). Offshore hydraulic structures are also prone to tsunamis. Insufficient 
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knowledge of the natural phenomenon of an earthquake itself, and uncertain and 

random nature of the movement of the base, etc. make the study relevant to the study of 

the results of earthquake consequences more relevant. The methods of calculation and 

the regulatory framework are used in the design, assessment of the technical condition 

and operation of the berths are analyzed in the research. Methods of dynamic inspection 

of structures are thoroughly considered. It is noted that until now there is no common 

methodology which would allow to estimate the actual seismic resistance of existing 

structures with a high degree of reliability. 

As a result of the analysis, it was concluded that the physical deterioration of the 

berthing facilities of the ports of Ukraine does not ensure the implementation of state 

programs for the strategic development of the industry. To extend the service life of 

existing structures (including due to the timely required repairs), a set of measures is 

required, which are based on certification and technical inspection, which require 

significant material and time costs, the involvement of specialized structures and 

qualified performers. The methods of accounting of seismic effects regulated by the 

DBN are not reflected in other regulatory documents governing the calculation, design, 

construction, repair, reconstruction and operation of berthing facilities. At the same 

time, there is no unified state approach to the procedure for the dynamic certification of 

offshore hydraulic structures. 

The second section of the research contains the calculation justification for the 

design and reconstruction of berthing facilities. The algorithm of the finite element 

method and the features of its application in modeling and calculating berthing facilities 

are thoroughly described. A methodology for calculating berthing structures of the 

Bolverk type for seismic impacts using a linear spectral method is developed and 

introduced into the design for the first time in accordance with the provisions of the 

current regulatory documents. It is proposed to use the method of calculating the 

bolwerk according to the standard scheme–graphic–analytical calculation (elastic line 

method), into which additional data on the calculation for seismicity are entered. 

Seismic analysis by linear spectral technique is performed, for example, in SCAD, for a 

model of the «Beam on an elastic foundation» type. Then the model «Beams on an 
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elastic foundation» is «calibrated» (or adjusted) according to the performed graphic–

analytical calculation for the main combination of loads by adjusting the flexibility of 

the base. The standard methods included in regulatory documents are used. The technic 

of «сalibration» of the elastic foundation parameters is proposed for the first time. 

Crossed design schemes are also new, and the stiffness parameters of the base are 

clearly selected, which makes both schemes similar in the calculation results. This 

allows the designer to take into account seismic effects by using a linear spectral 

technique only. For the first time are proposed the principles of modeling the operation 

of piles of trestle–type berthing structures together with a soil foundation on a 

horizontal load, which are based on the fact that the work of the foundation in statics is 

taken into account according to the modulus of soil deformation, and the elastic 

modulus is applied in dynamics. Elastic modulus (according to various sources) is a 

deformation modulus increased by 4–8 times. Numerical modeling and comparison with 

the results of horizontal load tests of piles are performed. 

The third section of the research contains  the survey and assessment of the 

technical condition of the building structures of the berths. A detailed review of the 

current state of the dynamic testing hardware is provided. The variety of ready – made 

technical solutions on the market in the form of complete hardware–software complexes 

that allow solving problems related to the determination of the dynamic characteristics 

of buildings and structures is united by a high cost. In this regard, during the 

development of the complex, one of the main tasks is to minimize its cost at the stage of 

creation and to reduce the cost of operation. 

A new approach is proposed for assessing the technical condition of structural 

elements of group "A" of trestle–type berthing structures based on the results of 

dynamic tests. There is a possibility to improve the design scheme as much as need, but 

it is impossible to bring it to such a state that the full–scale measurements and the 

calculation in relation to the determination of natural frequencies and shapes coincide. 

Therefore, studies of changes in the first tone of vibrations are carried out, with various 

damages, on the model (in the design scheme). The more damage, the "longer" 1 

vibration tone, if the load on the berth is increased. Therefore, the ratio of the 
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increments of the 1st tone is used at fixed load levels. The same increment can be 

obtained by field measurements at the facility at different (but corresponding to the one 

used in modeling) loading at the berth. And then, directly evaluating the increments, 

make a diagnosis based on the technical condition of the structure. The dependence of 

the safety factor of the structure and its dynamic characteristics was established. A 

method is proposed for assessing the safety factor based on the results of numerical 

modeling and full—scale determination of natural vibration frequencies. Based on the 

developed methodology, the safety factor of the berthing structure was determined and 

the obtained results were compared with those established during the traditional visual 

and instrumental technical survey. An assessment of the applicability of the developed 

methodology was given according to some criteria, a dynamic survey scheme was 

created. 

The fourth section of the research provides numerous examples of the use of the 

dynamic survey technique and the measuring complex created by the author for solving 

various practical problems. It is shown that the measuring complex developed by the 

author can be used to determine the frequencies and modes of natural vibrations during 

the examination of various types of buildings and structures. The measurement accuracy 

is ensured by the use of specialized velocimeters with subsequent processing of digital 

records and the construction of spectral densities by Fourier transform. A methodology 

for performing measurements, processing them, recording and evaluating results is 

presented. The use of the results of full–scale determinations of the lower tones of the 

spectrum of natural frequencies and modes of vibration of buildings and structures can 

be used to refine (verify) design schemes. 

The created complex is an additional toolkit for technical inspection of buildings 

and structures. Carrying out a regular dynamic examination allows to obtain an integral 

assessment of the general technical condition of structures of group "A" buildings and 

structures with a significant reduction in labor intensity during its implementation, in 

comparison with traditional survey methods. 

The presence of a dynamic passport of the structure allows to work on a dynamic 

survey (monitoring) with greater efficiency. Analysis of changes in measured values 
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over time makes it possible to supplement the initial information for assessing physical 

wear, operating conditions and degradation of the certification object. Continuous 

monitoring of particularly critical buildings and structures, experimental construction 

facilities, unique structures allow real–time control over the general technical condition 

and forecast work on a detailed survey, with a possible increase in the time between 

scheduled inspections and examinations. 

The results of the studies are used in the preparation of the Conclusion on the 

technical condition of the structures of berth No. 21 of the Odessa’s harbor, the 

implementation of the Working Design for the construction of the berth development of 

government building codes «ДБН В.1.1–12:2014 «Будівництво у сейсмічниіх 

районах України» (Construction in seismic areas of Ukraine) and  «ДБН В.2.1—10: 

2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» (Fundamentals and foundations of 

buildings and structures). 

The research results have practical application in the presentation of a course of 

lectures on the following disciplines: "Waterways and port hydraulic structures" and 

"Information technology design" in the educational process of the Odessa State 

Academy of Civil Engineering and Architecture. 

Keywords: bearing capacity, mooring structure, overpass, dynamic influences, 

natural oscillations, frequency, form of oscillations, seismic resistance, calculation 

model, survey.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Після розпаду СРСР Україна 

володіла найпотужнішим портовим потенціалом серед всіх країн Чорного моря. 

На узбережжі Чорного та Азовського морів знаходиться 18 морських торгових 

портів і 12 портпунктів. Питання розрахунку, проєктування, технічної 

експлуатації, ремонту, обстеження та реконструкції гідротехнічних споруд 

традиційно регламентувалися вимогами відомчих нормативних документів. За 

роки незалежності України значних змін зазнав ряд основоположних державних 

нормативних документів в галузі будівництва. Введення сучасної нормативної 

бази, гармонізованої з нормативними документами ЄС, зміна підходу до 

забезпечення надійності та конструктивної безпеки, рівнів врахування впливів, з 

одного боку, і непрості умови експлуатації протягом останніх 20 років для 

портових гідротехнічних споруд, гостро ставлять питання про подальшу їхню 

долю. 

Найбільш значними з морських торговельних портів України є розташовані 

неподалік один від одного Одеський, Чорноморській (Іллічівській) і Південний 

порти. На їхню частку припадає приблизно 80% усього вантажообігу українських 

морських портів. Формально – жодна з гідротехнічних споруд портів Одеси та 

Чорноморська, побудована до 2006 р., не забезпечує необхідний клас 

відповідальності, оскільки їхній розрахунок і конструювання велися в тому числі 

без урахування можливого настання сейсмічної події. Сучасні можливості 

моделювання конструкцій, в тому числі – із застосуванням розрахункових схем, 

що враховують просторовий характер роботи, уточнене моделювання 

навантажень і впливів, використання імовірнісних підходів в комплексі 

дозволяють більш точно зробити оцінку несучої здатності. 

У зв’язку з введенням в дію нормативного документа ДБН В.1.1–12:2006 

«Будівництво у сейсмічних районах України» значна частина причальних споруд 

зажадала переоцінки проєктних рішень з точки зору забезпечення необхідного 

рівня надійності з урахуванням забезпечення заданого рівня сейсмостійкості. 

Складна економічна ситуація, що склалася на зорі утворення незалежної держави 
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Україна, привела до непростої ситуації в портах. За різними даними, знос 

причального фронту в портах України становить 70–80%. Державна політика в 

галузі функціонування і розвитку морських портів, що знайшла відображення в 

Законі «Про морські порти України», передбачає в тому числі вирішення 

першочергових завдань з модернізації гідротехнічних споруд за рахунок 

залучення інвестиційних коштів. Значний обсяг робіт з паспортизації існуючих 

гідротехнічних споруд, визначення їхнього технічного стану з урахуванням 

фактичної сейсмостійкості, розрахункового обґрунтування інженерних рішень 

при ремонті, реконструкції та посиленні вимагає формування нових підходів в 

інструментальному забезпеченні обстеження і моніторингу та методології їхнього 

проведення. У даній роботі представлені дослідження, присвячені реалізації 

зазначеного підходу. 

Отже, визначення дійсної несучої здатності конструкцій експлуатованих 

причальних споруд естакадного типу та будинків різного призначення при 

динамічних впливах і, зокрема, їхнього фактичного рівня сейсмостійкості, 

розробка заходів щодо забезпечення проєктного рівня сейсмостійкості, чому і 

присвячена ця робота, є актуальною проблемою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації відповідає актуальним напрямкам науково–технічної політики 

України, визначеним в Постановах КМУ №409 від 05.05.1997 р. «Про 

забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних 

мереж», № 1313 від 21 серпня 2000 р. «Про затвердження програми попереджень 

та реагувань на надзвичайні ситуації технічного і природного характеру на 2000 ÷ 

2005 рр. з метою комплексного вирішення проблем захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на користь 

безпеки кожної людини, суспільства, національного надбання та навколишнього 

середовища»; №156 від 25 лютого 2009 р. «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 ÷ 2013 роки». 

Основні наукові і практичні результати дисертаційної роботи отримані в 

процесі проведення комплексу робіт: 
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– при реалізації плану науково–дослідної роботи кафедри гідротехнічного 

будівництва та гідромеліорації Одеської державної академії будівництва та 

архітектури на 2001–2005 рр., в рамках науково–дослідної теми «Удосконалення 

конструкцій гідротехнічних споруд і методів їхніх розрахунків» (державна 

реєстрація №0104U007335); 

– при реалізації плану науково–дослідної роботи кафедри енергетичного і 

водогосподарського будівництва Одеської державної академії будівництва та 

архітектури на 2006–2010 рр., в рамках науково–дослідної теми «Удосконалення 

розрахунків гідротехнічних споруд» (державна реєстрація №0110U003403); 

– при виконанні науково–дослідних робіт «Система підготовки, підвищення 

кваліфікації та атестації фахівців будівельної галузі з питань оцінки потенційного 

ресурсу і надійності будівель і споруд з урахуванням їхньої сейсмонадійності», 

(державна реєстрація №0107U007574). 

Мета і завдання дослідження. 

Метою роботи є створення розрахункових моделей та методик визначення 

несучої здатності будівель та причальних споруд при динамічних впливах. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

• виконати аналіз ефективності використання причальних споруд портів 

України і проаналізувати їхній технічний стан; 

• розробити методологію розрахунку причальних споруд типу «больверк» 

на сейсмічні впливи, засновану на положеннях чинних нормативних документів; 

• розробити рекомендації з моделювання роботи паль причальних споруд 

естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальне навантаження; 

• розробити методологію експрес—оцінки технічного стану причальних 

споруд естакадного типу, виходячи з узагальнення результатів натурних 

динамічних випробувань та математичного моделювання об’єктів; 

• запропонувати методику застосування результатів динамічних 

випробувань для верифікації розрахункових моделей будівель і споруд при 

технічному обстеженні. 

Об’єктом досліджень є конструкції експлуатованих причальних споруд та 
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будівель різного призначення при статичних і динамічних впливах. 

Предметом досліджень є визначення розрахункових і вимір фактичних 

динамічних характеристик будівельних конструкцій причальних споруд на 

динамічні (сейсмічні) впливи і методологія проведення їхнього технічного 

обстеження. 

Методи досліджень. Теоретичні дослідження виконувалися чисельними 

методами із застосуванням програмного забезпечення «SCAD», що реалізує метод 

кінцево–елементного моделювання (ліцензія №443F2B7D ver.11.5 і 21.1). 

Експериментальні дослідження проводилися з використанням розробленого 

комплексу записуючого устаткування. Достовірність наукових результатів 

обумовлена ретельним проведенням і чистотою експериментів, високим класом 

застосовуваної контрольно–вимірювальної апаратури, високою збіжністю при 

зіставленні результатів, отриманих в ході порівняння теоретичних залежностей і 

результатів лабораторних експериментів. Для теоретичних, експериментальних 

лабораторних і натурних досліджень, а також обробки отриманих результатів, 

використовувалися як спеціалізовані, так і прикладні комп’ютерні програми. 

Обробка емпіричних даних здійснювалася апробованими методами математичної 

статистики. 

Наукова новизна роботи полягає в наступних положеннях, що виносяться 

на захист: 

• вперше розроблено і впроваджено в проєктування методику розрахунку 

причальних споруд типу «больверк» на сейсмічні впливи за лінійною 

спектральною методикою, заснованою на положеннях чинних нормативних 

документів; 

• вперше запропоновані схрещені розрахункові схеми, коли модель «Балка 

на пружній основі» коригується за рахунок піддатливості основи за виконаним 

графоаналітичним розрахунком на основне сполучення навантажень, що робить 

обидві схеми близькими за результатами розрахунку і дозволяє проєктувальнику 

враховувати сейсмічні впливи використовуючи лінійну спектральну методику; 

• вперше запропоновані принципи моделювання роботи паль причальних 
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споруд естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальні 

навантаження, які полягають у тому, що облік роботи основи в статиці 

виконується з використанням модуля деформації ґрунтів, а в динаміці 

застосовується модуль пружності; 

• вперше запропоновано методику використання при уточненні 

розрахункових схем будівель та споруд результатів натурних визначень нижніх 

тонів спектра власних частот і форм коливань. 

Практична значимість отриманих результатів полягає в наступному: 

• запропоновані алгоритми розрахунку причальних споруд на сейсмічні 

впливи за лінійною спектральною методикою з використанням програмних 

комплексів, що реалізують скінченно–елементне моделювання (МСЕ); 

• запропоновані рекомендації для включення в нормативні документи 

державного та відомчого рівнів з виконання розрахунків морських причальних 

споруд з урахуванням сейсмічних впливів. 

• розроблено методику експрес–оцінки технічного стану причальних споруд 

естакадного типу за результатами динамічних випробувань; 

• впроваджено методику динамічних обстежень з використанням 

розробленого комплекту обладнання для проведення динамічних випробувань 

будівельних конструкцій. 

Результати виконаних досліджень були використані при підготовці Висновку 

про технічний стан конструкцій причалу №21 ОМТП, виконанні Робочого 

проєкту будівництва причалу №1–з ОМТП і веденні авторського нагляду за 

будівництвом, розробці ДБН В.1.1–12–2014 «Будівництво в сейсмічних районах 

України» і ДБН В.2.1–10: 2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». 

Результати досліджень знайшли також практичне застосування при 

викладанні курсу лекцій з дисциплін: «Водні шляхи та портові гідротехнічні 

споруди» та «Інформаційні технології проєктування» в навчальному процесі 

Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідалися на: Міжнародному форумі «Міжрегіональні проблеми екологічної 
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безпеки» (Одеса, 2009); науково–практичних конференціях «Розрахунок і 

проєктування конструкцій в середовищі «SCAD Office » (Київ, 2011, 2013, 2015); 

Другій міжнародній науково–практичній конференції «Сучасні методи 

моделювання та аналізу конструкцій. Програмне забезпечення для інженерів і 

конструкторів та його використання в проєктуванні і навчальному процесі» (Київ, 

2018); Міжнародній науково–практичній конференції «Актуальні проблеми 

інженерної механіки» (Одеса, 2018); Всеукраїнській науково–технічній 

конференції «Будівництво в сейсмічних районах України» (Одеса, 2018, 2020); II 

Науково–практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

будівельного комплексу міста Одеси» (Одеса, 2018); Міжнародній науково–

технічній конференції, присвяченій 90–річчю з дня народження професора В.К. 

Єгупова «Проблеми теорії та практики сейсмостійкого будівництва» (Одеса, 

2016); III Міжнародній конференції «Експлуатація та реконструкція будівель і 

споруд» (Одеса, 2019); Науково–практичних семінарах НДІБК «Проєктування і 

будівництво в сейсмічних районах» (Чернівці, Харків, Київ, Одеса, 2005–2019); 

науково–практичному семінарі «Нові Державні будівельні норми В.1.1–12 

«Будівництво в сейсмічних районах України» (Київ, 2014); науково–технічних 

конференціях професорсько–викладацького складу ОДАБА (Одеса, 2005–2018). 

Особистий внесок здобувача. Всі основні представлені в дисертації 

результати отримані автором самостійною. В сукупності дані результати 

вирішують наукову задачу оцінки технічного стану будівель і причальних споруд, 

що знаходяться в експлуатації. Формулювання мети та задач дисертації, 

планування експериментів та обговорення результатів виконані разом із науковим 

керівником. У роботах, опублікованих спільно зі співавторами, внесок здобувача 

полягає в постановці завдань, науковому обґрунтуванні цих завдань і особистій 

участі в їхньому вирішенні. 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 15 наукових 

працях і та увійшли до 2 державних будівельних норм. Зокрема 8 статей у 

фахових виданнях України (2 індексуються наукометричною базою Index 

Copernicus), 5 тез доповідей у збірниках наукових конференцій, а також 2 статті, 
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що додатково відображають результати роботи. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та чотирьох додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 200 сторінок, з яких: 143 сторінки основного тексту,86 

рисунків і 29 таблиць, список використаних джерел з 161 найменувань на 17 

сторінках, чотири додатка на 17 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПИТАННЯ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1. Сучасний стан причальних споруд в портах України 

Ухвалення Закону «Про морські порти України» [1] привернуло увагу 

зацікавлених організацій і осіб до проблем підвищення ефективності 

використання гідротехнічних споруд (особливо причальних, що є основними 

об’єктами виробничого призначення в портах і СРЗ). 

На Чорноморському і Азовському узбережжі діють 18 українських 

державних морських торговельних портів, які в цілому забезпечують перевалку 

більше 40% вантажів Чорноморського регіону. На сьогоднішній день їхня 

сумарна потужність перевищує 180 млн. т. 

Для забезпечення реалізації закону Мінінфраструктури України розробило 

розпорядження «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України 

на період до 2038 року», затверджене Кабінетом Міністрів у липні 2013 р. 

Стратегія розроблена відповідно до Закону «Про морські порти України» на 

підставі і з урахуванням аналітичних та експертних рекомендацій про сучасний 

стан та перспективи розвитку морських портів України, які були напрацьовані 

спеціальною робочою групою Міністерства інфраструктури. Документ визначає 

основні напрямки розвитку галузі на найближчі 25 років. 

Однією з важливіших напрямків розвитку морських портів згідно зі 

Стратегією є забезпечення належного утримання, ефективного управління та 

використання стратегічних об’єктів портової інфраструктури. 

В даний час довжина тільки вантажних причалів морських портів України 

становить близько 43 км (близько 330 причалів). У загальній довжині причальних 

споруд більше половини складають споруди естакадної конструкції, третина — 

споруди типу «больверк» і десята частина – спорудження гравітаційного типу. 

Проведений інститутом «ЧорноморНДІПроект» аналіз тривалості експлуатації 

причальних споруд показав, що до теперішнього часу термін служби більшості 

причальних споруд складає 30–40 років і наближається до нормативного або 
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перевищує його. За даними того ж джерела, кількість споруд, що експлуатуються 

30 років і більше — близько 70% [2, 3]. 

Ці данні свідчать про те, що велика частина причального фронту портів і 

колишніх СРЗ України не відповідає сучасним вимогам. Крім того, як показує 

практика, технічна експлуатація портових гідротехнічних споруд з різних причин 

найчастіше здійснюється зі значними відступами від нормативних вимог. За 

даними «ЧорноморНДІПроект» і Регістру судноплавства України, мають місце 

факти зниження рівня безпеки експлуатації портових гідротехнічних споруд, 

серед яких можна відзначити: 

 незадовільна робота тальманської служби і відділів технічної експлуатації 

за дотриманням режимів вантажної експлуатації причалів, в тому числі за 

оцінкою впливу перевантажень на технічний стан споруд. Допустимі 

навантаження на причали практично не переглядаються; 

 поточний і капітальний ремонти проводяться несвоєчасно;  

 проведення ремонтних робіт не в повному обсязі, найчастіше із залученням 

організацій, які не мають досвіду роботи в морській гідротехніці; 

 несвоєчасне проведення інженерно-технічного огляду і обстеження 

гідротехнічних споруд; 

 відсутня (або є не в повному обсязі) технічна документація; 

 довільно змінюється проектний експлуатаційний режим на діючих причалах 

(перепрофілювання, збільшення проектних глибин та ін.); 

 наявні паспорти гідротехнічних споруд застаріли, не відповідають 

стандартам;  

 для ряду причалів не розроблена необхідна паспортна документація;  

 роботи з проектування, обстеження, діагностики, паспортизації, 

виконуються без узгодження з Державною територіальною організацією, 

відповідальною за напрямок «Морський транспорт»; 

 почастішали випадки випуску науково-технічної продукції (вишукування, 

проекти, обстеження з оцінкою технічного стану, паспортизація та рекомендації 

щодо зміни режиму експлуатації) різними неспеціалізованими структурами — часто 
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з порушенням діючих нормативів і законодавства України при низькому технічному 

і інженерному рівні, без урахування перспективи розвитку підприємств. 

Серед означених проблем найвужчим місцем є виконання робіт з підводно-

технічних обстежень, попередньої паспортизації [2, 3]. 

Причали, як гідротехнічні споруди, належать до основних виробничих 

потужностей портів (а відповідно до Закону про морські порти — до стратегічних 

об’єктів портової інфраструктури) [4]. Своєчасна оцінка їхнього фактичного 

технічного стану сприятиме виявленню причин небажаних змін і прийняття 

адекватних заходів щодо забезпечення безпечної та ефективної експлуатації. 

З багатьох визначень поняття надійності систем до гідротехнічних споруд 

найбільш підходить наступне: надійністю гідроспоруди називається його здатність 

зберігати свої характеристики в заданих межах, передбачених проектом [5]. 

Конструкції ґрунтових гідротехнічних споруд, характеристики основи, 

режими експлуатації та інші умови їхньої роботи дуже різні. Неможливо зустріти 

дві споруди, що мають однакові умови роботи і однакову конструкцію. Ця 

обставина сильно ускладнює аналіз надійності гідротехнічних ґрунтових споруд, 

так як ряд критеріїв надійності можна отримати за допомогою статистичних 

методів, які передбачають ідентичність об’єктів. 

Протягом всієї історії будівництва і експлуатації гідротехнічних споруд і по 

теперішній час були відзначені численні випадки аварій і руйнувань 

гідротехнічних споруд, які можуть бути причиною загибелі людей і завдають 

величезних матеріальних збитків, що є неприпустимим [6–8]. Однак, незважаючи 

на виняткову важливість, питання про причини руйнування гідротехнічних 

споруд розроблені далеко не достатньо. Такий стан пояснюється складністю 

аналізу причин руйнувань, різноманіттям їхніх форм і часто недостатністю 

фактичних даних спостережень за станом споруд і їхніх основ. 

 

1.2. Сейсмічна небезпека для портів України 

Результати землетрусів в Ґазлі, Татарії, Спітаку і на Сахаліні свідчать про те, 

що методика побудови карти загального сейсмічного районування СРСР 1978 
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року видання (СР-78) занижувала сейсмічну небезпеку територій із середньою і 

низькою активністю. Результати досліджень українських сейсмологів 

переконливо свідчать про те, що сейсмічна небезпека в Одеському регіоні 

істотно занижена. Імовірність виникнення землетрусів з інтенсивністю 7 балів 

досить висока. Небезпека збільшується також у зв’язку з різким підйомом 

ґрунтових вод, наявністю великих підземних виробок та ін. 

Близько 120 тис. кв. км (20% території України) знаходяться в 

сейсмонебезпечних зонах з інтенсивністю від 6 до 9 балів за шкалою MSK-64, в 

яких проживає 10,9 млн. чол., або 20,5% населення. Сейсмічні зони знаходяться в 

АР Крим (6–9 б.), Закарпатській (7 б.), Чернівецькій (6–7 б.), Вінницькій (6 б.), 

Кіровоградській (6 б.), Львівської (6 б.), Одеській (6–9 б.), Тернопільській (6 б.) і 

Хмельницькій (6 б.) областях [10]. 

Згідно з сучасними даними, відображеними на нових картах загального 

сейсмічного районування території України ЗСР-2004, реальна сейсмічна 

небезпека в ряді районів країни є вище, ніж було позначено на попередніх 

нормативних картах СР-78 і СР-68. (Відомі десятки землетрусів, за якими є дані 

про сейсмічні дії вище 5 балів на території області.) 

1802 р., 26 жовтня, М = 7,4; 1829 р., 26 листопада, М = 6,8. 

1838 р., 23 січня, М = 7,0; 1880 р., 25 грудня, М = 6,2. 

1940 р., 10 листопада, М = 7,3; 1977 р. 4 березня, М = 6,9. 

1986 р., 30 серпня, М = 6,8 [11, 12]. 

Крім звичайних сейсмічних навантажень від власної ваги, гідротехнічні 

споруди піддаються сейсмічним впливам води і ґрунту (засипок і т. п.). Крім 

того, морські гідроспоруди схильні до дії цунамі. Недостатня вивченість самого 

стихійного явища землетрусу, дещо невизначений і випадковий характер руху 

основи і т. п. роблять актуальним вивчення результатів наслідків землетрусів. 

Пошкодження і руйнування гідротехнічних споруд при землетрусах є свого 

роду натурною дослідною перевіркою достовірності наукових, проектних і 

виробничих положень з сейсмостійкого будівництва. З іншого боку, такі натурні 

«досліди» є базою для розробки і коригування конструкцій, методик їхнього 
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розрахункового обґрунтування, технології зведення і правил експлуатації. Якщо 

знайдено слабку ланку конструкції, через яку сталося пошкодження, то в 

подальшому легше вже конструктивно підвищити сейсмостійкість споруди. Іноді з 

тих чи інших обставин причини, а іноді і факти пошкоджень та аварій гідроспоруд 

при землетрусах невідомі широким колам інженерів. Можна навести 

висловлювання Н. Ньюмарка і Е. Розенблюета: «Землетруси систематично 

виявляють помилки, допущені при проектуванні і будівництві — навіть самі 

незначні помилки; ця особливість сейсмостійкого будівництва підкреслює 

труднощі і привабливі сторони рішення його проблем, а також їхнє загальноосвітнє 

значення, що виходить за межі безпосереднього використання результатів 

досліджень» [13]. 

Як зазначалося в параграфі 1.1, найбільш поширеними типами причальних 

споруд є больверки і конструкції естакадного типу. Гідротехнічні споруди 

пальової конструкції поширені в сейсмічних районах різних регіонів. Це 

стосується в першу чергу таких конструктивних типів споруд, як заанкерені 

металеві больверки, набережні з металевими шпунтовими стінами, облямівки у 

заанкерених больверків, причали і набережні естакадного типу, пірси наскрізних 

конструкцій і т.п. Цьому сприяють хороші властивості щодо міцності, 

пластичності сталевих шпунтових стінок, технологічності зведення, зручності 

експлуатації. Застосовуються досить довгі залізобетонні сталеві або дерев’яні 

палі, що передають навантаження на материкові породи або на більш міцні нижні 

шари. Нерідко проводиться заміна великих обсягів верхніх шарів слабкого ґрунту 

на пісок або гравій з подальшим забиванням паль, що передають навантаження на 

підстилаючи ґрунти основи. Як правило, проводиться потужна анкеровка 

ростверків, застосовується ряд заходів конструктивного порядку. 

На рис. 1.1 наведено поперечний розріз причалу, виконаного за 

конструктивною схемою заанкереного сталевого больверку (Проєкт 

«СоюзморНІІпроект»), побудованого в одному з портів Далекого Сходу (СРСР), 

як в сейсмічно небезпечній зоні. 
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Рис. 1.1. Причальна споруда типу больверк. Поперечний розріз 

 

Заанкеровані больверки з металевого шпунта є спорудами розпірного типу і 

в повній мірі сприймають сейсмічний бічний тиск ґрунту. Сейсмостійкість 

конструкції гнучкої стінки обумовлюється високою міцністю матеріалу і 

геометричними характеристиками перерізів прокатних профілів сталевого 

шпунта, ґрунтонепроникності його з’єднань, хорошими пластичними 

властивостями. При досить міцних конструкціях анкерних пристроїв заанкерені 

сталеві больверки терплять несуттєві пошкодження при землетрусах. В іншому 

випадку пошкодження можуть бути значними аж до повного руйнування. 

Становить великий інтерес поведінка заанкерених больверків при 

Камчатському землетрусі 4 травня 1959 р. силою 7–8 балів (у Петропавловську-

Камчатському 8 балів).  

Основними видами пошкоджень закінчених будівництвом заанкерених 

шпунтових стін були: значні деформації (осади) піщано-гравелистих засипок; 

розлад або руйнування плит покриття, інженерних каналів, підкранових колій; 

розриви на окремих ділянках залізобетонного шапкового бруса або тріщини в 
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залізобетоні бруса; невеликий зсув в бік води анкерних плит; утворення воронок в 

місцях витікання засипки через нещільності в шпунтових стінках; розходження 

шпунту, залишене в стінках під час виконання робіт або погано зароблених 

нещільностей. 

Осідання засипок за стінками в недавно зведених набережних досягали іноді 

10–20% від висоти шару засипки і до 5% в спорудах, що вже довгий час 

знаходяться в експлуатації. Виключно велику роль грає міцність анкерних 

пристроїв. У зв’язку з цим великі руйнування отримали набережні, що 

знаходяться в процесі зведення, при відсутності або частково виконаному 

анкеруванні. При цьому горизонтальні зміщення верхніх частин шпунтових 

стінок досягали до 3м. Основою та засипкою за стінкою є піщано-гравійні ґрунти. 

Мощення території виконано з бетонних і залізобетонних плит. Характерними 

видами деформацій з’явилися осад засипки, руйнування покрівлі території, 

невеликий зсув анкерної стінки, прогин тяжів [8]. 

Найбільш частою причиною відмови конструкцій типу «больверк», як при 

нормальному, так і при аварійному (з урахуванням сейсмічних впливів) режимах 

роботи, є розрив анкерних тяг. Ця обставина, почасти, пояснює використання 

додаткового коефіцієнта умов роботи при розрахунку анкерних тяг, рівного 1,50 

[14]. Сейсмостійкість причалів типу «больверк» залежить також від міцності 

підстилаючих ґрунтів основи. На рис. 1.2 наведено поперечний розріз набережної 

при великій потужності слабких замулених ґрунтів основи.  

Внаслідок слабкості основи стінка зазнавала деформації і в звичайних 

несейсмічних умовах. Були встановлені зміщення стінки у бік акваторії, осади 

засипки і розташованої за стінкою будівлі, видавлювання мулу з-під шпунта біля 

причалу.  

Згодом рух набережної поступово згасав і практично припинився. При 

землетрус 4 травня 1959 р. стінка зазнала поступального руху в бік акваторії з 

горизонтальним зміщенням до 1,5 м і осадкою кордону до 1,0 м. Причиною таких 

зсувів вважається недостатня загальна стійкість основи. 
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Рис. 1.2. Причальна споруда типу «больверк». Поперечний розріз 

При землетрусі 21, 22 травня 1960 р. у Чилі серед зруйнованих і постраждалих 

споруд були конструкції заанкерованих металевих больверків, поперечний розріз 

представлений на рис. 1.3 (облямівка берега в районі морської бази Пуерто-Монт. 

Сталеві конструкції були виготовлені в Німеччині. Територія і засипка за стінками 

утворена рефулювання. Будівництво було закінчено в 1930 р.).  

Сила землетрусу оцінена в 6–8 балів в залежності від відстані до епіцентрів і 

головним чином місцевих ґрунтових умов. Для всіх видів гідроспоруд характерні 

були значні опади засипок, так як в більшості випадків прибережні ділянки 

портових територій утворені з намивних пухких ґрунтів. 

У більшості випадків анкерні кріплення виявилися зруйнованими в тих чи інших 

місцях, але найбільш часто в місцях нарізної частини (з’єднувальних муфт). Окремі 

руйнування відбулися в місцях кріплення анкерів до шпунтових стінок через корозію 

заставних деталей. 
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Рис. 1.3. Причальна споруда типу «больверк». Поперечний розріз 

За результатами обстеження, основною причиною руйнувань металевих 

больверків вважається значне розрідження ґрунтових мас намивних територій, що 

мало місце, в тому числі і засипок за стінками. На деяких ділянках відбулося 

повне руйнування шпунтових стінок і витік засипки в акваторію (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Зруйновані ділянки набережної, виконаної зі сталевого шпунта 
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На одній з ділянок стався вигин і злам шпунтової стінки на рівні кріплення 

основних анкерів (рис. 1.5). Верхня консольна частина стінки була завалена (в 

частині стінок верхніх допоміжних анкерів не було). Такому виду деформації 

сприяло значне ослаблення перетинів шпунта в змінному обрії внаслідок корозії. 

 

 

Рис. 1.5. Зруйновані ділянки набережної, виконаної зі сталевого шпунта 
 

Аналіз характеру руйнувань конструкцій естакадного типу внаслідок аварійних 

сейсмічних впливів дозволяє виділити наступні причини: руйнування тилових 

сполучень; руйнування паль; значні вертикальні і горизонтальні деформації, що 

призводять до втрати цілісності верхньої будови, руйнування підпричального 

укосу. Для протяжних конструкцій мають місце руйнування, пов’язані з 

реалізацією ефекту при проходженні сейсмічних хвиль «уздовж» споруди. 

Схема руйнування широкого пірсу пальової конструкції в Йокогамі при 

землетрусі 1 вересня 1923 р. приведена на рис. 1.6. Основа складена мулистими 

ґрунтами. Основою конструкції пірсу слугували круглі чавунні палі довжиною від 

14,5 м до 19,2 м з гвинтовими черевиками діаметром 1,52 м. Зовнішній діаметр 

чавунних паль — 30,5 см. Товщина стінок — 3,2 см. Крок паль в плані — 4,6 м. 

Верхні частини з’єднувалися між собою системою металевих розкосів, які 

кріпилися до паль за допомогою обойм з болтами. Бортові частини пірсу 
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складалися з блоків залізобетонних і сталевих колон діаметром до 2 м, які 

спиралися на кущі дерев’яних паль, забитих в дно. 

При землетрусі внутрішня частина пірсу повністю зруйнувалася. Більшість 

чавунних паль отримали злами у поверхні дна і вище (крихке руйнування). 

Металеві розкоси обірвалися. Верхня будова обрушилася, а дерев’яні частини 

настилу, що залишилися над водою, згоріли. Бортові частини пірсу на блоках з 

колон виявилися більш сейсмостійкими в порівнянні з іншими частинами 

гідроспоруди. Вони зберегли свій вигляд, але отримали нерівномірні осади, 

нахили (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Руйнування широкого пірсу пальової конструкції (1923 р.) 

 

З введенням в дію [15], а пізніше [16] для гідротехнічних споруд портів Одеси, 

Іллічівська (Чорноморська), Білгорода-Дністровського та ін., виявилося 

необхідним враховувати сейсмічне навантаження. Більшість існуючих споруд, 

побудованих і експлуатованих в даний час, були запроєктовані без урахування 

вимог щодо забезпечення сейсмічної безпеки. За сучасними уявленнями, з 

урахуванням більш ранніх подій і аналізом процесів, що відбуваються, сейсмічно 

небезпечними для Одеської області є: 
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 активні структури зчленування Південних і Східних Карпат (гори Вранча). 

У цьому сейсмічно локалізованому районі часто відбуваються землетруси зі 

спостереженими магнитудами в діапазоні М = [6 ÷ 7,5]. При великій глибині 

вогнищ порядку [100 ÷ 150] км ці землетруси викликають струс на величезній 

території внаслідок малого загасання енергії з відстанню. Розрахункове прогнозне 

значення: Мmax = 8,0; 

 сейсмічний район Добруджа. Згідно з розрахунками, можливі землетруси з 

магнітудою до 7,0. У недалекому минулому зазначалося кілька землетрусів з 

магнітудою М = [3,5 ÷ 7,0] з інтенсивністю в епіцентрі I ≥ 5 балів; 

 місцева сейсмічність, пов’язана з тектонічними порушеннями в фундаменті 

Східно-Європейської платформи і розривними порушеннями області шельфу і 

континентального схилу західної частини Чорного моря [17]. 

Про потенційно високу сейсмічність структур шельфу свідчать сейсмічні 

події, зареєстровані в період 1961–1996 рр. мережею високочутливих 

сейсмостанцій Криму. Тільки в 1992 році тут відбулося 12 землетрусів в діапазоні 

М = [2,0 ÷ 3,8] з глибинами вогнища Н≈10 км. Ланцюжок морських епіцентрів 

простягнувся уздовж діагонального північно-східного напрямку, паралельно 

береговій лінії. 

Однак слід зазначити, що найбільшу сейсмічну небезпеку для Одеси 

представляють струси від глибиннофокусних землетрусів зони Вранча. 

Землетруси зони Вранча розташовані в локалізованому об’ємі літосфери розміром 

100x70x150 км
3
, в якому виділяється велика кількість енергії з потужністю 

близько 8.57x10
11

 дж/рік/км
2
. Цей район характеризується також великою 

глибиною вогнищ землетрусів: 75% всіх землетрусів з М≥4 відбувається на 

глибинах Н≈[100 ÷ 170] км і частими землетрусами великих магнітуд (М> 7) [18]. 

Відзначається тенденція до заглиблення вогнищ зі збільшенням магнітуди впливу. 

Верхній граничний контур залежності «магнітудаMmax — глибина очагуHmax» 

показує, що для кожного рівня магнітуд існує своя гранична глибина вогнища, 

вище якої не можуть виникати землетруси. 

Hmax = 16,7Mmax – 155 Mmax + 365,                                              (1.1) 
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де Hmax — глибина вогнища, км; 

Mmax — магнітуда. 

На глибинах вогнища Н = [160 ÷ 200] км можливе виникнення землетрусів з 

магнітудою М = [7,6 ÷ 8,0]. Це ж значення Мmax отримано із закону 

повторюваності магнітуд. Залежність нормованої на час частоти повторюваності 

землетрусів від магнітуди апроксимується логарифмічною функцією: 

lg (N / Т) = — 0,236 М 
2 
+ 2,35 М – 6,07,                                                (1.2) 

де N — число землетрусів; 

M — магнітуда. 

Механізми очагів землетрусів зони Вранча мають однаковий характер: 

підкидання-зрушення з явно вираженою переважною орієнтацією нодальної 

площини в АZ = 30 – 40° при близьких до вертикальних кутах падіння площин. 

Прогнозування сейсмічного ризику 

Рішення завдання прогнозу сейсмічного ризику включає в себе як заходи з 

оцінки ризику виникнення значної сейсмічної події, так і сейсмостійкості 

існуючих будівель і споруд, а також виконання їхнього антисейсмічного захисту. 

На сьогоднішній день прогноз довгострокової сейсмічної небезпеки території 

видається у вигляді нормативних карт загального сейсмічного районування (ЗСР). 

За ним визначається нормативна сейсмічність в балах (Iн) для конкретних 

ґрунтових умов. Варіації сейсмічної інтенсивності (ΔI) всередині міста, 

населеного пункту або ділянки території (акваторії) за рахунок різних сейсмічних 

властивостей ґрунтів враховуються на картах сейсмічного мікрорайонування 

(СМР) у вигляді збільшень до нормативної сейсмічності. Сумарна розрахункова 

небезпека Ip конкретного району оцінюється як: 

Ip = Iн ± ΔI.                                                                   (1.3) 

Карти ЗСР розробляються на певний термін і в міру накопичення нових 

даних періодично переглядаються (приблизно кожні 10–20 років). У 1998 році за 

завданням Уряду АР Криму Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної 

небезпеки і прогнозу землетрусів спільно з Інститутом геофізики НАНУ 
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розроблені нові нормативні карти ОСР-98 Криму. Карти з 2000 р. впроваджені в 

практику проєктування і будівництва на території АР Крим. 

У 2004 р. аналогічним чином розроблені детальні карти ЗСР Одеської області 

і оглядові карти ОСР всієї території України. Вони були включені в нові державні 

норми ДБН.В.1.1-12 2006 «Будівництво в сейсмічних районах України» [15]. 

Наявність комплекту карт (замість однієї, як це було раніше) дозволяє при 

проєктуванні і будівництві більш коректно вибирати нормативну сейсмічність в 

залежності від категорії об’єкта, що будується, і, відповідно, допустимого при 

цьому сейсмічного ризику. Уточнення карт ведеться за результатами 

спостережень. Саме з цією метою в Одесі була створена сейсмічна станція, 

співробітники якої фіксують всі підземні поштовхи — і місцеві, і віддалені. 

Паралельно на інших станціях відзначаються перехідні амплітудно-частотні 

характеристики, що дозволяє виконувати порівняльний аналіз всіх записів і 

отримати більш точні кількісні характеристики сейсмічних впливів. 

 
 

1.3. Методи розрахунку і нормативна база, що застосовуються при 

проєктуванні, оцінці технічного стану та експлуатації причалів 

В рамках цієї роботи не уявляється можливим виконати вичерпний огляд 

існуючої нормативної бази. Матеріал, викладений у розділі, представлений з 

метою ілюстрації питання оцінки сейсмостійкості конструкцій групи «А» [19] для 

причальних споруд типу «больверк» та естакадних конструкцій. Як було 

зазначено раніше, підготовка до можливих сейсмічних подій неможлива без 

оцінки сейсмостійкості існуючих будівель і споруд, а також виконання їхнього 

антисейсмічного захисту. Крім того, слід зауважити, що прийняття проєктних 

рішень без достовірних і повних відомостей про фактичний стан будівельних 

конструкцій в одних випадках може істотно завищити обсяги капіталовкладень, а 

в інших – привести до катастрофічних наслідків. 

Незважаючи на значний прогрес в описі роботи тонких стінок при 

використанні пружно-пластичної постановки в розрахунках портової 

гідротехніки, їхнє використання знаходиться в стадії наукових розробок і в даний 
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час не набуло поширення в проєктній практиці. Визначається це тим, що відсутня 

надійна апробація і доводиться долати деякі умовності в прийнятих моделях 

ґрунту, що описують дійсну роботу споруди. Розрахунки причальних споруд з 

використанням теорії надійності, імовірнісних і статистичних методів дозволяють 

вирішувати проблеми нормування запасів міцності і довговічності споруд. Цей 

напрямок розробляли Г. Аугусто, А. Баратта, Дж. Богданофф, В. В. Болотін, Б. В. 

Гнеденко, І. М. Іващенко, І. М. Кандауров, Ф. Козин, Х. Кумамото, В. В. 

Малаханов, А. З. Манапов, І. А. Фіздель, Е. Дж. Хенлі, А. П. Черепахін, Я. Б. Шор, 

В. П. Чирков, Л. Ф. Штанько, В. Д. Костюков, В. Б. Кузнецов, О. В. Школа та ін. 

Важливу роль в задачах портової гідротехніки грає первинна і вторинна 

консолідація ґрунту основи. Додаток теорії фільтраційної консолідації стосовно 

портових споруд відноситься до визначення вертикальних осад слабких ґрунтів 

основ під дією корисного навантаження і засипки. Цей напрямок розробляли Л. Ф. 

Златоверховніков, В. М. Кернов, A. C. Марченко, А. К. Посуховскій, О. B. Школа 

та ін. З робіт, що враховують горизонтальні переміщення ґрунтів основи за 

рахунок фільтраційної консолідації від навалу нижньої частини стінки на ґрунт, 

відзначимо роботи А. О. Дітман. Для обліку реологічних явищ (вторинної 

консолідації) стосовно портових гідротехнічних споруд використовується, як 

варіант, модель в’язкої ньютонівської рідини Нав’є-Стокса. Практичний додаток 

наведений в роботах І. М. Маслова, З. М. Кернова та ін. Так, А. Я. Будін розробив 

метод розрахунку тонких стінок на тривалу міцність з урахуванням деформації 

основ у часі. 

У графоаналітичних методах розрахунку підпірної стінки Блюма-Ломейера 

епюри бічного тиску замінюють зосередженими силами і будують силовий, а 

потім мотузковий багатокутники. Замикаюча в мотузковому багатокутнику 

визначає глибину занурення і значення згинального моменту в стінці, а 

замикаюча в силовому багатокутнику – відповідно, анкерну реакцію. Таким 

чином, механізм взаємодії стінки з ґрунтом представляється у вигляді балки, 

навантаженої зосередженими силами. Існує велика кількість варіацій цього 

методу, багато з яких представляють послідовні повторення зазначеного вище 
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методу зі зміною епюр бічного тиску (Г. А. Дуброва, Г. Е. Лазебник, 

Ф. М. Шихиев, Б. Ф. Горюнов, B. C. Коровкін та ін.). В інженерній практиці часто 

зустрічаються балочні елементи конструкцій, що лежать на суцільній пружній 

основі. До таких конструкцій можуть бути віднесені і тонкі підпірні стінки, що 

знаходяться в умовах суцільного контакту з ґрунтом (рішення Н. К. Снітко, К. С. 

Завріева і Г. С. Шпиро, Ф. А. Мартиненко, С. П. Левачева, С. П. Антонова, А. К. 

Кривова та ін.). Розрахунок балки на пружній основі в суворій постановці 

зводиться до вирішення контактної задачі між конструкцією і основою. 

Складність рішення контактної задачі в точній постановці загальновідома. Тому 

для вирішення завдань, пов’язаних з розрахунком балки, застосовуються 

наближені підходи. Суть розрахунків полягає у встановленні залежності між 

реактивним опором і осадкою поверхні основи. Однією з найбільш поширених 

гіпотез є гіпотеза про пропорційні залежності між реакцією і осадкою — гіпотеза 

Вінклеровської основи. 

Корозійні процеси дуже різноманітні, і їхньому дослідженню приділяється 

велика увага. Відзначимо деяких дослідників: Г. В. Акімов, Л. І. Антропов, А. А. 

Герасименко, С. І. Дружинін, Г. Кеше, В. А. Кістяковський, Я. М. Колотиркін, 

В. М. Москвін, М. Пурбе, І. Л. Розенфельд, Т. В. Рубецька, В. І. Семенова, Н. Д. 

Томашов, Г. М. Флоріанович, А. Н. Фрумкін, А. М. Шлугер та ін. 

Імовірнісні моделі для опису корозійних процесів були запропоновані в 

роботах Р. А. Арутюняна, П. Ван Гелдера, Х. Вріджлінга, В. Д. Костюкова, 

І. Ю. Майстренко, Н. Мд. Нура, З. Мустафи, М. А. Сахненко, М. Яхайя, 

Е. Фортейна та ін. 

Деградаційні процеси, такі як корозія, мають вагомий вплив на 

експлуатаційну надійність споруд. Вчені, що зробили великий внесок в розвиток 

теорії надійності і методів діагностики: І. А. Біргер, В. В. Болотін, 

Л. Ф. Златоверховніков, Ц. Е. Мірцхулава, А. Р. Ржаніцин та ін. Дослідженням 

надійності і безпеки гідротехнічних споруд займалися А. І. Альхіменко, 

А. Т. Беккер, Н. Д. Бєляєв, А. Я. Будін, Р. І. Гінсберг, Б. Ф. Горюнов, 

М. П. Дубровський, І. В. Костін, В. Д. Костюков, В. І. Петросян, М. Б. Пойзнер, 
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В. Ф. Самарін, Г. Н. Смирнов, Д. В. Стефанішин, О. М. Фінагенов, Ю. Н. Фомін, 

О. В. Школа, В. Г. Яковенко, П. І. Яковлєв та ін. [20…29]. 

З діючих нормативних документів слід відзначити [14, 30…39]. 

Пік будівництва причалів естакадного типу припав на післявоєнні роки і 

багато в чому був пов’язаний зі значною економією дефіцитного металу, тому що 

основним матеріалом служили залізобетонні, в більшості — збірні конструкції. 

Після 70-х років домінуючою конструкцією при будівництві причалів став 

больверк, і долею використання естакад стали вузькі наскрізні пірси і відносно 

неглибокі причали для допоміжних потреб (пасажирські пірси, допоміжні причали 

для відстою судів і портового флоту). Серед видатних учених, які зробили внесок у 

розвиток методів розрахунку, проєктування, ремонту, реконструкції та модернізації 

причалів цього типу, слід згадати М. М. Зарембо-Владичанського, В. А. Лисенка, Р. 

В. Лубенова, Л. В. Мазуренка, Ф.М. Шихиева та ін. [40…42]. 

З розвитком сучасної обчислювальної техніки, впровадженням чисельних 

методів розв’язання задач будівельної механіки для багаторазово статично 

невизначених систем, розрахунок плоских і просторових рамних конструкцій з 

урахуванням складного характеру навантажень при різних граничних умовах став 

рядовим для інженера-проєктувальника. Поняття кінцевих елементів було вперше 

введено М. Тернером, Р. Клафом, X. Мартіном, JI. Топпом. Подальший розвиток 

методу відображено в роботах зарубіжних і вітчизняних дослідників Дж. Аргіріса, 

E. І. Вільсона, М. Р. Айронса, Р. У. Клафа, У. М. Дженкінса, O. K. Зенкевича, 

А. В. Александрова, A. M. Масленнікова, JI. A. Розіна, М. М. Шапошникова, В. А. 

Постнова, І. Я. Хархуріма, Д. В. Вайнберга, А. С. Сахарова та ін. [43…48]. У 

розробці прикладного програмного забезпечення, що реалізує кінцево-елементний 

підхід для вирішення завдань механіки, безперечно, лідируюче положення займає 

українська школа. Перш за все слід зазначити роботи А. С. Городецького і 

розроблене під його керівництвом сімейство програм, що не зовсім коректно 

об’єднуеться назвою «Ліра»; А. В. Перельмутера, В. С. Карпіловського, Е. З. 

Кріксунова, С. Ю. Фіалко та ін. співробітників «SCAD Soft»; Л. А. Розіна, С. Ф. 

Клованича, Ю. І. Немчинова та ін. [49…61]. 
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Питання сейсмостійкості і обліку сейсмічних (динамічних) впливів при 

розрахунках і проєктуванні споруд відображені в роботах А. Я. Барашікова, В. В. 

Болотіна, В. Г. Воробйова, І. І. Гольденблата, К. В. Егупова, В. К. Егупова, К. С. 

Заврієва, Р. Клафа, Н. Г. Марьєнкова, Ю. І. Немчинова, Ш. Г. Напетварідзе, Н. 

Ньюмарка, А. Г. Назарова, Ш. Окамото, М. Б. Пойзнера, І. М. Рабиновича, Е. 

Розенблюета та ін. [62…79]. 

Далеко не повний перелік нормативної літератури з питань розрахунку і 

проєктування гідротехнічних споруд з урахуванням сейсмічних впливів 

представлений джерелами [80…92]. 

У зв’язку з введенням [16] склалася ситуація, коли чинними нормами 

регламентовано: 

«6.2.1 Розрахунки споруд на аварійне сполучення навантажень з урахуванням 

сейсмічних дій належить виконувати з використанням: 

– спектрального методу (розділ 6.3); 

– прямого динамічного методу із застосуванням інструментальних записів 

прискорень ґрунту при землетрусах або набору синтезованих акселерограм 

(розділ 6.4); 

– нелінійного статичного розрахунку, що застосовується при необхідності 

обліку нелінійної реакції конструкцій і / або в якості альтернативи нелінійного 

динамічного розрахунку (Додаток Г)». 

Таким чином, використання інших методів обліку сейсмічних впливів 

(зміна значень кута внутрішнього тертя, використання коефіцієнтів і т. п.) 

виявилося неможливим, а в чинній нормативній базі (відомчі нормативні 

документи) вказівок щодо застосування методів розрахунку, зокрема, стосовно до 

конструкцій типу «больверк», відсутні. 

 

1.4. Обстеження і паспортизація причальних споруд 

До теперішнього часу не існує єдиної методики, яка дозволяла б з високим 

ступенем достовірності оцінювати фактичну сейсмостійкість існуючих будівель. 

В залежності від поставлених завдань на практиці використовується три основних 

види обстежень будівель і споруд: 
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 паспортизація; 

 попереднє обстеження; 

 детальне обстеження. 

Паспортизація – складання характеристик будівлі шляхом формулювання 

відповідей на питання паспортної картки з використанням вихідних документів. 

Паспортизація є найбільш загальним видом обстеження для будівель/споруд і 

проводиться для об’єктів, розташованих в сейсмонебезпечних регіонах. Згідно з 

ДБН [16], динамічна паспортизація об’єктів проводиться після завершення 

будівництва, а також обстеження та паспортизація існуючих об’єктів повинні 

виконуватись відповідно до чинних нормативних документів з оцінки технічного 

стану і паспортизації промислових і цивільних будівель/споруд, які 

експлуатуються у сейсмічних районах. Паспорт повинен містити обґрунтовані 

дані щодо застосування карти ЗСР-2004 з урахуванням ДЕСТ 27751-88 (СТ РЕВ 

384-87) (відмінений) [19], ДЕСТ 27.310-95 та вимог чинного законодавства щодо 

об’єктів підвищеної небезпеки. Крім того, в нормах зазначено, що динамічна 

паспортизація будівель і споруд повинна виконуватись акредитованими 

лабораторіями, які оснащені необхідним обладнанням і сейсмометричною 

апаратурою. 

Існуючі методики паспортизації умовно можна розділити на три групи: 

 методи експертних оцінок, розрахунково-аналітичні методи і методи 

технічної діагностики [93]. Їхній аналіз показав, що поряд з перевагами, існуючі 

методики паспортизації мають і низку недоліків. При використанні методу 

експертних оцінок ступінь статистичної узгодженості експертних оцінок і їхні 

довірчі інтервали залишаються невизначеними. Хоча цей метод, на думку С. М. 

Савіна [94], є найбільш дешевим і найпоширенішим при суцільній оцінці 

фактичної сейсмостійкості будівель, але дає дуже високу похибку; 

 розрахунково-аналітичні методи, орієнтовані на вимоги будівельних норм, 

несуть відбиток протиріч, властивих нормативним розрахунковим процедурам 

(умовні розрахункові навантаження, використання лінійно-пружних моделей). 

Їхньою перевагою є облік фактичних фізико-механічних характеристик матеріалу 
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конструкцій. Важливою перевагою методу є можливість обліку фізичного зносу 

конструкцій будівлі, проте він відрізняється значною трудомісткістю і вимагає 

великих витрат часу; 

  методи технічної діагностики. 

В силу цього методичні проблеми паспортизації зводяться до питання 

визначення критеріїв оцінки: 

  експертної, що відбиває ступінь відповідності об’єкта конструктивним 

вимогам діючих нормативних документів;  

  розрахунково-аналітичної (відповідність умовним сейсмічним 

навантаженням); 

  технічної діагностики (в тому числі за результатами динамічного 

обстеження: який рівень впливу, при якому досліджується динамічна структура 

споруди. (Мікродинамічний рівень на пружній стадії роботи конструкцій або 

рівень навантаження, відповідний роботі конструкцій за межею пружності). 

Єдиної загальноприйнятої методики паспортизації, тим більше узаконеної на 

рівні стандарту, не існує. В силу цього вдосконалення методів обстеження 

будівель для оцінки їхньої фактичної сейсмостійкості, у тому числі з урахуванням 

фізичного зносу конструкцій, є актуальним завданням [97, 98]. 

Динамічна паспортизація, як правило, включає наступні види робіт: 

 визначення реакції будівель на спеціальні динамічні дії в частотному 

діапазоні хвиль від 0,2 Гц до 40 Гц; 

 визначення частот, форм власних коливань будівель, декрементів коливань і 

порівняння їх з проєктними даними; 

 формування динамічного паспорта будівлі на основі періодичних 

динамічних обстежень, а також в обов’язковому порядку при обстеженні після 

минулих землетрусів середньої і сильної інтенсивності (6 балів і вище). 

Динамічна паспортизація, як правило, проводиться для споруд: корпусів 

ТЕЦ, центральних вузлів доменних печей, резервуарів для нафти і 

нафтопродуктів, критичних об’єктів інфраструктури, потенційно небезпечних 
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виробництв і складів (сховищ), житлових і цивільних будівель вище 16 поверхів, 

гідротехнічних споруд відповідно до вимог НД 31.3.002–2003 [95] і[96]. 

У процесі паспортизації детальне обстеження об’єкта може не проводитися. 

За матеріалами паспортизації для будівель, розташованих в сейсмонебезпечних 

регіонах, проводиться оцінка фактичної сейсмостійкості. Підсумком 

паспортизації є заповнена паспортна карта з висновком про фактичну 

сейсмостійкість будівлі з рекомендаціями щодо його подальшого використання. 

Попереднє обстеження являє собою огляд будівлі та окремих його 

конструкцій із застосуванням найпростіших засобів і методів оцінки, які не 

потребують спеціальних навичок. При попередньому обстеженні виявляються 

видимі дефекти, виробляються обміри, зарисовки і фотографування. Отримані 

результати піддаються експертними оцінками, а в деяких випадках виконуються і 

перевірочні розрахунки. Підсумковим документом є експертний висновок. 

Детальне обстеження передбачає використання засобів і методів контролю 

технічного діагностування, що потребують спеціальних знань і відповідної 

кваліфікації персоналу.  

За отриманими даними проводиться розрахунково-аналітична оцінка несучої 

здатності будівель і конструкцій. Результатом детального обстеження є складання 

технічного висновку з аналізом причин виникнення дефектів і пошкоджень, 

рекомендації щодо подальшої експлуатації, ремонту і реконструкції. 

Методи проведення детального обстеження ГТС.  

При комплексному обстеженні споруд передбачається виконання наступних 

контрольних операцій: 

 перевірка технічної документації; 

 технічний огляд; 

 вимірювальний (інструментальний) контроль. 

При цьому методики технічного огляду носять рекомендаційний характер і 

можуть змінюватися, уточнюватися і конкретизуватися виконавцями, методики 

вимірювального контролю і випробувань є обов’язковими.  
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1.5. Динамічне обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд 

Питанням динамічних випробувань будівель, споруд і будівельних 

конструкцій присвячені численні публікації [99…105]. Слід зазначити, що 

значний внесок у розвиток методів динамічного випробування конструкцій 

внесли вчені і ОДАБА (колиш. ОІБІ), А. А. Михайлов, В. К. Єгупов, 

А. А. Поліванов та ін. 

За результатами катастрофічних наслідків Спітакського землетрусу (7 грудня 

1988 р.) Міністерством оборони було прийнято рішення про проведення в округах 

комплексу заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків можливих 

землетрусів. У 1993 р. будівельними організаціями була розроблена цільова 

програма «Сейсмобезпека». 

Робота в новому напрямку зажадала створення нових методик і 

вимірювально-реєструючих комплексів. У стислі терміни були створені робочі 

групи для вирішення питань обстеження будівель і споруд. В основу діяльності 

було покладено нові методики оперативного визначення фізико-механічних 

властивостей матеріалів будівельних конструкцій, а також способи 

вібродинамічних випробувань будівель і споруд. 

Найбільш перспективними і широко впровадженими в практику виявилися 

методи вібродинамічних випробувань будівель і споруд, розроблені в ВАТ «26 

ЦНДІ» (дочірня компанія ВАТ «Оборонбуд», що входить в холдинг ВАТ 

«Оборонсервіс», Росія). Група фахівців, очолювана С. М. Савіним (пізніше – ВАТ 

«Стройдинаміка»). Випробування будівель здійснювалися мобільними бригадами, 

оснащеними апаратурою реєстрації та обробки імпульсних реалізацій, що 

виникають при мікроколиванні будівель, і приладами та інструментами для 

визначення фізико-механічних характеристик матеріалів конструкції і міцності 

бетону в антисейсмічних поясах. Крім традиційних методів польових 

випробувань будівель і споруд в сейсмонебезпечних регіонах, методи 

вібродинамічних випробувань на мікроколивання успішно впроваджувалися при 

обстеженні будівель – історичних пам’яток у Санкт-Петербурзі, Новгороді та 

інших містах Росії. До теперішнього часу обстежено такі пам’ятники історії та 
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архітектури Санкт-Петербурга, як: Адміралтейство, Ермітаж, Академія мистецтв, 

Московський вокзал та інші споруди [106…111]. 

Принципово інший підхід склав напрямок, що розвивається в АТ 

«Казахський науково-дослідний і проєктний інститут будівництва та архітектури» 

під керівництвом І. Є. Іцкова, натурне випробування споруд і конструкцій 

вібраційним навантаженням. Також центром сейсмостійкості, обстеження 

будівель і споруд КазНІІСА в період з 2005 по 2019 роки на експериментальному 

стенді було виконано більше 60 експериментальних вібродинамічних 

випробувань фрагментів і конструкцій [112, 113]. 

В Україні провідне положення в питаннях динамічного обстеження і 

моніторингу будівельних конструкцій будівель і споруд займають НДІБК 

(м. Київ, Ю. І. Немчинов, Н. Г. Мар’єнков), Національна академія 

природоохоронного і курортного будівництва (АР Крим, Г. Н. Бугаєвський, В. С. 

Кукунаєв та ін.) [97, 98, 114…116]. Використання динамічного моніторингу при 

спостереженнях за технічним станом будівельних конструкцій також 

використовується в різних проєктних і конструкторських підрозділах (наприклад, 

м. Харків, В. С. Шмуклер). 

Також представляє інтерес приладо-апаратна і програмна реалізація 

комплексів для динамічних випробувань. Різноманітність приймальної та 

реєструючої апаратури, використовуваного програмного забезпечення залежить 

від принципової методики виконання випробувань. 

За класифікацією, запропонованою С. Н. Савіним, слід виділити наступні 

методи інтегральної оцінки технічного стану конструкції:вільних коливань 

(резонансний),наскрізне зондування, метод поверхневої хвилі. 

По суті, використовувані при неруйнівному контролі матеріалів методики, 

засновані на вимірах швидкості проходження ультразвукових хвиль, аналогічні і 

для фіксації швидкості проходження більш довгих хвиль, порушуваних в 

конструкціях ударними та іншими впливами [122, 123]. 

Зупинимося на методі вільних коливань. Основною динамічною 

характеристикою кожної конструкції є власні частоти вільних коливань. Назва 
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«власні» пов’язана з тим, що форми цих коливань і відповідні їм частоти 

визначаються тільки власними характеристиками механічної системи (величиною 

і розподілом мас, жорсткостей, видом опор). У міру наближення частоти 

вимушених коливань конструкції до частоти її власних коливань зростають 

амплітуди вимушених коливань (отже, і внутрішні зусилля і напруга), обумовлені 

цими впливами. Найбільші амплітуди виникають при резонансі. 

Сукупність частот власних коливань конструкції називається спектром її 

частот. Число коливань, що утворюють спектр, визначається ступенем динамічної 

свободи коливної системи, тобто кількістю параметрів, необхідних для 

визначення координат всіх її точок в будь-який даний момент часу. Будівельні 

конструкції є системами з нескінченно великим числом ступенів свободи. Умовно 

до систем з одним ступенем свободи можуть бути віднесені конструкції з 

обертонами коливань (тобто з коливаннями більш високих частот), що в десятки 

разів перевищують частоту основного, самого низького тону. 

При навантаженні, розподіленому вздовж гнучкого елемента, а також в разі, 

коли власною вагою елемента в порівнянні з прокладеним навантаженням не 

можна знехтувати, доводиться рахуватися як з основним тоном коливання, так і з 

наявністю обертонів. З точки зору оцінки роботи конструкцій необхідно знати 

основну частоту і кілька наступних за нею обертонів. 

При розрахунковому обґрунтуванні можна отримати значення власних 

частот (і форм) коливань, які, як правило, ранжуються в порядку від 0…n, де n → 

нескінченності. Для аналізу «вагомості» вкладу обчисленої форми потрібно також 

виконати аналіз модальних мас. При інструментальному запису виділити частоти 

резонансів зручно при використанні згортки шляхом перетворення Фур’є, з 

отриманням спектральної щільності сигналу. Враховуючи, що збудження 

коливань здійснюється від впливу мікросейсм, транспорту, вітру та ін., які мають 

характер «білого шуму» на окремому інтервалі частотного діапазону, можна 

виконувати порівняльний аналіз енергій отриманих резонансних піків. 

Використання безлічі датчиків, з синхронізацією роботи за часом, дозволяє 

отримувати інформацію про форми коливань. 
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1.6. Висновки до розділу 

1. Фізичний знос причальних споруд портів України не забезпечує реалізацію 

державних програм стратегічного розвитку галузі. Для продовження термінів 

служби існуючих споруд (в тому числі за рахунок своєчасного необхідного 

ремонту) слід дотримуватися комплексу заходів, в основі яких лежить 

паспортизація і технічне обстеження, що вимагають значних матеріальних і 

тимчасових витрат, залучення спеціалізованих структур і кваліфікованих 

виконавців. 

2. Основними типами причальних споруд в морських портах України є 

конструкції у вигляді больверків і облямівок-естакад, більшість з яких виконані на 

призматичних залізобетонних палях. 

3. Введення державних будівельних норм [15, 16] призвело до ситуації, коли 

всі причальні споруди в портах Одеси та Чорноморська (кол. Іллічівська), 

побудовані до введення відповідних норм, не відповідають їхнім вимогам (не 

забезпечують вимоги, що пред’являються по сейсмостійкості конструкцій).  

4. Методики урахування сейсмічних впливів, що регламентуються ДБН [16], 

не відображені в інших нормативних документах, які регламентують розрахунок, 

проєктування, будівництво, ремонт, реконструкцію та експлуатацію причальних 

споруд. 

5. Відсутній єдиний державний підхід до процедури проведення динамічної 

паспортизації морських гідротехнічних споруд. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРАХУНКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУВАННЯ ТА 

РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИЧАЛЬНИХ СПОРУД 

 

2.1. Моделювання конструкцій причалів естакадного типу із 

застосуванням програмних комплексів, що реалізують МСЕ 

Причальні споруди естакадного типу являють собою наскрізні конструкції з 

окремих опор у вигляді паль, занурених в ґрунт на певну глибину і з’єднаних між 

собою верхньою будовою. Естакади бувають різних типів (рис. 2.1): на 

залізобетонних призматичних палях з наголовниками (а); з розширеним кроком 

паль (б); на палях-оболонках діаметром 1,2 м з капітелями (в); на палях-оболонках 

діаметром 1,6 м з поперечними (г) і поздовжніми (д) ригелями; у вигляді 

наскрізного пірсу на призматичних палях (е). 

 

Рис. 2.1. Причальні споруди естакадного типу:  

1 – швартовна тумба; 2 – наголовники; 3 – покриття; 4 – масиви; 5 –

підпричальний укіс; 6 – фільтр; 7 – палі; 8 – бортова балка; 9 – плити; 10 – 

ригель; 11 – потерна; 12, 13 – великий і дрібний щебінь: 14 – паля-оболонка; 15 

– оголовок; 16 – кам’яна призма; 17 – тилова балка; 18 – контрфільтр; 19 – 

короб; 20 – палі змінного перерізу; 21 – залізобетонні палі 

Все різноманіття конструктивних типів причалів естакадного типу може 

вкластися в загальне визначення розрахункової схеми «рама». Пік будівництва 

причалів такого типу припав на 50–60-ті рр. ХХ століття. Тому в нормативній 
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літературі, яка регламентує розрахунки таких конструкцій, домінують плоскі 

схеми [14, 21, 36, 39]. Облік просторової роботи представлявся спрощеними 

методами, наприклад [29, 41]. З розвитком обчислювальної техніки і широким 

впровадженням комп’ютерної техніки в інженерну практику розрахунок 

багаторазово статично невизначених систем перестав представляти складність, а 

розвиток методу скінченних елементів (МСЕ), який став провідним серед 

чисельних методів аналізу напружено-деформованого стану конструкцій, 

дозволив якісно змінити підхід до проєктування. 

Найбільш масово застосовуються програмними комплексами, орієнтованими 

на розрахунок будівельних конструкцій, що реалізують МСЕ, є програми 

вітчизняної розробки — «LIRA» і «SCAD». В основу цих комплексів покладено 

реалізацію МСЕ методом переміщень [49, 54, 59, 60]. 

Послідовність процедур алгоритму МСЕ може бути представлена в 

наступному вигляді: 

1. Дискретизація даної області, тобто заміна континуального середовища 

сукупністю КЕ заданої форми, з’єднаних між собою у вузлах кінцевим числом 

зв’язків. 

2. Вибір варіаційного принципу (в практичних розрахунках найчастіше 

використовується принцип Лагранжа). 

3. Вибір апроксимуючих функцій. При кусково-безперервній апроксимації 

передбачається, що переміщення всередині елемента можуть бути виражені через 

переміщення в його вузлах. Цей зв’язок описується за допомогою так званих 

функцій форми, які апроксимують дійсне поле переміщень усередині елемента. 

Від вибору апроксимуючих функцій в значній мірі залежить точність рішення. Ці 

функції повинні відповідати таким критеріям: 

• критеріям повноти: при прагненні розмірів елемента до нуля вибрані функції 

форми повинні забезпечити будь-які прості значення; 

• критеріям спільності: функції форми повинні забезпечувати безперервність 

переміщень і її похідних до (n – 1)-го порядку на кордоні між елементами (де n — 

порядок старшої похідної в функціоналі енергії). Якщо обраний тип елемента 
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забезпечує безперервність поля переміщень, то за класифікацією його відносять 

до класу С0-елементів, а якщо забезпечується і безперервність деформації, то до 

класу С1-елементів. 

При виконанні цих критеріїв зі збільшенням числа кінцевих елементів, що 

моделюють конструкцію, результати розрахунку монотонно сходяться до точного 

рішення. Порушення критерію спільності в ряді випадків призводить до 

достовірного результату, але збіжність в цих випадках не буде монотонною. 

4. Реалізація варіаційного принципу. На цьому етапі здійснюється 

обчислення матриць жорсткостей елементів і побудова глобальної матриці 

системи алгебраїчних рівнянь і вектора вузлових сил. Глобальна матриця 

жорсткості може бути отримана кількома методами: 

• методом безпосереднього складання жорсткостей; 

• методом конгруентного перетворення; 

• за допомогою кінцево-різницевих операторів. 

5. Облік граничних умов. Отримана на основі зазначених методів матриця 

жорсткості є вироджена, оскільки відповідно до рівнянь рівноваги заданої 

системи частина рівнянь (для просторових систем — шість, а для плоских — три) 

виявляться взаємно залежними. Коригування цієї матриці при обліку граничних 

умов призводить до невиродженої системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

6. Розв’язання системи алгебраїчних рівнянь. Для розв’язання системи 

алгебраїчних рівнянь використовуються стандартні програми, наявні в 

математичному забезпеченні, які спеціально підготовлені і найкращим чином 

враховують симетрію і структуру матриці жорсткості системи — рідкісне 

заповнення або стрічковість. 

7. Визначення деформацій та напружень. Після визначення вузлових 

переміщень відповідно до відомих співвідношень теорії пружності можуть бути 

визначені деформації і напруги. 

Матричне рівняння (2.1) являє собою стандартну форму запису системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь методу скінченних елементів (СЛАР МСЕ). 

,                                              (2.1) 
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    де К – узагальнена матриця жорсткості; 

U – узагальнена матриця переміщень; 

Fv – глобальний вектор вузлових сил, статично еквівалентний заданим 

об’ємним силам; 

Fs – глобальний вектор вузлових сил, статично еквівалентний заданим 

поверхневим силам. 

Ще більшої актуальності застосування МСЕ при розрахунках споруд в 

просторовій постановці набувають завдання, пов’язані з урахуванням динамічних 

впливів. Як зазначається в [8, 21, 24…26], облік роботи причальних споруд 

естакадного типу за плоскими схемами не дозволяє виявити характерні 

руйнування, що спостерігаються за результатами огляду споруд, які зазнали 

сейсмічних впливів, руйнування. 

Особливу увагу при створенні розрахункових моделей причалів естакадного 

типу в просторовій постановці слід приділяти моделюванню тилових сполучень і 

вузлів сполучення паль і ґрунтової основи. 

На рис. 2.2 представлена конструкція типової секції причалу естакадного 

типу. На рис. 2.3 – поперечний розріз, а на рис. 2.4 – загальний вигляд 

розрахункової схеми, виконаної в програмному комплексі «SCAD». 
 

 

Рис. 2.2. Причальна споруда естакадного типу. Загальний вигляд 
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Рис. 2.3. Причальна споруда естакадного типу. Поперечний розріз 

 

Рис. 2.4. Причальна споруда естакадного типу. Розрахункова схема, виконана в 

ПО «SCAD» 

 

2.2. Вплив ґрунтової основи на динамічні характеристики конструкції 

Питанням моделювання ґрунтової основи при розрахунку комплексу 

«будівля – споруда» присвячено значну кількість публікацій як у вітчизняній, так 

і в зарубіжній літературі [55, 58, 126…129]. Необхідність розрахунку єдиних 

систем типу «основа – фундамент – споруда» міститься в роботах Б. Д. Васильєва, 

Б. І. Далматова, Е. А. Сорочана, С. І. Клепікова, Д. Є. Польшина, А. Б. Фадєєва та 

ін. Найбільшого поширення набули такі моделі ґрунтових основ, що включаються 

в розрахункові моделі, які реалізують підхід «основа – фундамент – споруда», і 

відповідні їм гіпотези: 
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– гіпотеза Фусса-Вінклера (або гіпотеза коефіцієнта ліжка). Ґрунт 

розглядається як система, що спирається на жорстку горизонтальну основу і не 

пов’язаних між собою пружини, стиснення яких зростає прямо пропорційно 

прикладеному навантаженню. Коефіцієнт пропорційності між навантаженням і 

деформацією називається коефіцієнтом ліжка. Схематично гіпотеза Вінклера 

представлена наступною моделлю (рис. 2.5). У механіці ґрунтів вона носить назву 

модель Фусса-Вінклера. Опір ґрунту розвивається тільки безпосередньо під 

навантаженням, і в цьому опорі не бере участь ґрунт, розташований збоку, який 

не відчуває осідання. Основним недоліком даної моделі є те, що поверхня ґрунту, 

як показують експерименти, осідає не тільки безпосередньо під штампом 

(фундаментом), але і навколо нього; 

 

Рис. 2.5. Схема розрахункової моделі Фусса-Вінклера 

– модель лінійно-деформованого півпростору. Ґрунт розглядається як суцільне 

однорідне лінійно-деформоване тіло, що нескінченно тягнеться вглиб і в сторони і 

обмежене зверху площиною. В цьому випадку в опір зовнішнього навантаження 

втягується весь полупростір, і тому осідання поверхні півпростору відбувається 

також і збоку від місця прикладання навантаження, поширюючись на великі 

відстані (рис. 2.6). У розрахунок вводиться не полупростір, а лише його верхній 

шар, нижче якого ґрунт вважається нестисливим. Така модель основи 

приймається в тих випадках, коли на певній глибині залягають скельні породи або 

слабо стискувані ґрунти. Практично за таку підставу можна приймати ґрунти з 

модулем деформації Е≥100 МПа; 

– модель середовища теорії граничної рівноваги (модель середовища теорії 

пластичності). Ця модель заснована на припущенні, що в усіх точках ґрунтового 

середовища є майданчики, за якими виконується умова граничної рівноваги. У цій 

моделі приймається положення, що у всіх точках ґрунтового середовища виникає 

початок стану граничної рівноваги, початок розвитку пластичних деформацій; 
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Рис. 2.6. Схема розрахункової моделі лінійно-деформованого півпростору 

– модель пружно-пластичного середовища (змішана модель теорії лінійно-

деформованного середовища теорії граничної рівноваги). Ця модель є синтезом 

двох вищерозглянутих моделей. Дана модель передбачає наявність у ґрунтовому 

середовищі як області середовищ теорії лінійно-деформованого тіла, так і області 

стану граничної рівноваги (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Схеми розрахункових моделей, схематизуючих залежність між 

осіданням і навантаженням на ґрунт: а — основа, що працює в умовах 

граничної рівноваги; б — пружний шар, що працює в умовах змішаної задачі 

теорії пружності і теорії пластичності 

Окремо слід зупинитися на питаннях розрахунку пальових основ. 

Особливістю розрахунку пальових основ гідротехнічних споруд є сприйняття 

значних горизонтальних навантажень. Закладені в діючі нормативні документи 

[34, 36, 38, 39, 89, 92] методики розрахунку і моделювання роботи паль на 

сприйняття горизонтальних завантажень аналогічні вживаним в промисловому і 

цивільному будівництві і погано враховують специфіку роботи гідротехнічних 

споруд [40]. 

Для побудови розрахункових схем причалів естакадного типу часто 

застосовується кроково-ітераційний метод, що дозволяє виконати моделювання 

роботи комплексу «паля — основа» в наступній послідовності: 

– завдання жорсткого защемлення пальових опор в ґрунті відповідно до 

рекомендацій [14]; 
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– уточнення розташування жорсткого защемлення за результатами статичного 

розрахунку з коригуванням визначення силових факторів, що змінюються при 

коригуванні вільних довжин. 

У використовуваному алгоритмі виявляється ускладненим застосування 

розрахункових комплексів з огляду на неоднозначність трактування отриманих 

результатів, а саме – при розрахунку визначаються точки защемлення палі в 

ґрунті при обліку її роботи за двома напрямками, незалежно. Таким чином, при 

сприйнятті горизонтальних сил вздовж і впоперек причалу точки защемлення палі 

в ґрунті виявляються не співпадаючими. 

 

2.3. Моделювання роботи паль в ґрунтовому середовищі 

Для порівняння нижче наведені декілька різних способів моделювання 

роботи палі в ґрунті, реалізовані в розрахункових схемах, створених в ПО 

«SCAD». Схеми відображають роботу палі перетином 350х350 мм, занурену в 

глину (однорідна основа) з модулем деформації 10 МПа (відповідно до табл. 3, 

додаток 1 [89]) — на 13 м. До голови палі, на рівні 1,0 м від поверхні землі, 

прикладена горизонтальна сила величиною 100 кН. У всіх схемах паля 

моделюється стрижневим елементом. 

Схема 1 (Лінійна постановка). Елементи, що моделюють палю (стрижні), і 

елементи, що моделюють ґрунтове середовище (пластини), пов’язані в вузлах. 

Сітка КЕ має переважний розмір 1 м. 

Схема 2 (Лінійна постановка). Застосовується методика додатка 1 [89] з 

використанням коефіцієнтів пропорційності (коефіцієнтів ліжка), що лінійно 

змінюються по глибині забивання палі. У табл. 1 додатка 1 [95] для прийнятого 

ґрунту задані граничні значення коефіцієнтів пропорційності від 4000 до 7000 

кН/м
4
. Для адекватного зіставлення виконаємо розрахунок за схемами 2-1 і 2-2, в 

яких прийняті рекомендовані граничні значення. Схема представлена стрижневим 

елементом, розбитим на ділянки довжиною 1м, що моделює палю, і пружно-

піддатливими елементами з характеристиками, наданими в табл. 2.1. 

Схема 3. Аналогічна зі схемою 1, однак для опису контакту стрижневих 

елементів, що моделюють палю, і пластинчастих елементів, що моделюють 
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ґрунтову основу, введені нелінійні елементи – односторонні елементи зв’язку.  
 

Таблиця 2.1  

Характеристики піддатливості опор палі, кН/м 

№
 с

х
ем

и
 

К
о
еф

. п
р
о
п

о
р
ц

. 

К
,к

Н
 /

 м
4
 

Глибина, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2-1 

4
0
0
0
 

1
4
0
 

2
8
0
 

4
2
0
 

7
0
0
 

9
8
0
 

1
2
6
0
 

1
5
4
0
 

1
8
2
0
 

2
1
0
0
 

2
3
8
0
 

2
6
6
0
 

2
9
4
0
 

3
2
2
0
 

2-2 

7
0
0
0
 

2
4
5
 

9
4
5
 

1
1
9
0
 

1
4
3
5
 

1
6
8
0
 

1
9
2
5
 

2
1
7
0
 

2
4
1
5
 

2
6
6
0
 

2
9
0
5
 

3
1
5
0
 

3
3
9
5
 

3
6
4
0
 

 

Жорсткість елементів вибиралася довільною, що значно перевищує жорсткості 

елементів стрижнів – палі. Умова відключення зв’язку – виникнення розтягуючих 

зусиль. У табл. 2.2 представлені для порівняння отримані результати розрахунку. 

За даними [130, 131], з метою порівняння результатів розрахунку з натурними 

випробуваннями, виконані розрахунки за поданими вище методикам, а саме: 

 схема 1 – лінійна постановка. Елементи, що моделюють палі (стрижні), і 

елементи, що моделюють ґрунтове середовище (пластини), пов’язані в вузлах; 

 схема 2 – аналогічна схемі 1, однак для опису контакту стрижневих 

елементів, що моделюють палю, і пластинчастих елементів, що моделюють 

ґрунтову основу, введені нелінійні елементи – односторонні зв’язки. Жорсткість 

елементів вибиралася довільною, що значно перевищує жорсткості елементів 

стрижнів – палі. Умова відключення зв’язку – виникнення розтягуючих зусиль; 

 схема 3 – лінійна постановка. На відміну від схеми 1, для елементів, що 

моделюють ґрунтову основу, введена властивість анізотропії, а саме: модуль 

Юнга для горизонтального напрямку прийнятий в два рази меншим щодо 

вертикального напрямку, значення якого відповідає даним фізико-механічних 

властивостей інженерно-геологічних елементів, представлених в таблицях 

лабораторних визначень. Використання такого прийому засноване на припущенні 

неврахування роботи ґрунтової основи при виникненні розтягуючих напружень в 
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ґрунтовому масиві. 

Таблиця 2.2 

Результати розрахунку 

№ схеми 

Попередньо обчислені значення від дії комбінації завантажень від власної ваги 

і горизонтальної сили, 

максимальних горизонтальних 

переміщень елементів 

розрахункової схеми 

максимальних згинальних моментів, що 

виникають в елементах, моделюючих 

палю 

м % кНм % 

1 -0,0321 100 117,3 100 

2.1 -0,0919 286 242,3 207 

2.2 -0,0646 201 240,8 205 

3 -0,09 280 176,4 150 
 

Результати представлені в табл. 2.3. На рис. 2.8, 2.9 наведені схеми 

розрахункових інженерно-геологічних розрізів і паль. 

 

Таблиця 2.3 

Результати розрахунку 

№ 

ІГЕ 
№ схеми 

Попередньо обчислені значення від дії горизонтальної 

сили 

максимальних 

горизонтальних переміщень 

елементів розрахункової 

схеми (голови палі) 

максимальних згинальних 

моментів, що виникають в 

елементах, моделюючих 

палю 

м % кНм % 

1 

1 0,04878 488 195,44 86 

2 0,09071 907 272,5 120 

3 0,076408 764 227,1 100 

натурні випробування  

(Р = 170 кН) 
0,01 100 - - 

2 

1 0,087683 650 2712,6 87 

2 0,115298 854 3072,4 99 

3 0,120669 894 3110,5 100 

натурні випробування 

 (Р = 1177кН) 
0,0135 100 - - 
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Рис. 2.8. Інженерно-геологічний розріз 1 (по свердловині 2) [130] 

 

Значення модуля деформації для вапняків прийнято, згідно з 

рекомендаціями [132], 25 МПа, тому що в таблиці нормативних і розрахункових 

значень показників фізико-механічних властивостей ґрунтів ці показники 

відсутні. 
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Рис. 2.9. Інженерно-геологічний розріз 2 (по свердловині 2). 

Дослідна паля 137 [131] 
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Як правило, при спрощеному моделюванні ґрунтової основи, обмежуються 

урахуванням модуля деформації ґрунту Е, який визначається на стадії інженерних 

вишукувань, в приладах компресійного (одновимірного) стиснення для напруг 

порядку 0,1-0,2 МПа, розрізняючи природну вологість і водонасичений стан. Для 

епізодичних і аварійних навантажень використовують прийом, при якому 

задається модуль пружності ґрунту (пружний модуль деформації). Його значення 

збігаються з модулем деформації на вторинній гілці завантаження — Ев і за 

рекомендаціями актуалізованої редакції СНИП 2.02.01-83* «Основи будівель і 

споруд» допускається приймати в межах (5,0–6,0) Е. За рекомендаціями [129] ця 

величина називається модулем оборотної деформації і її значення допускається 

приймати в межах (4,0–8,0) Е. (Цей підхід використовується і в програмному 

комплексі «SCAD Office», сателіті «КРОСС», при відсутності даних по модулю 

пружності ґрунту.) 

Виконаємо розрахунок за схемою 1 — лінійна постановка. Елементи, що 

моделюють палі (стрижні), і елементи, що моделюють ґрунтове середовище 

(пластини), пов’язані в вузлах; значення модулів деформації елементів, що 

моделюють ґрунтове середовище, прийняті як Ев = 6 Е. Для вапняків прийнято 

значення Ев = 100 МПа. В цьому випадку для профілю, представленого на рис. 

2.9, переміщення голови палі становить 11,88 мм, а величина максимального 

згинального моменту — 108 кНм. Для розрахункового випадку відповідного 

профілю, представленого на рис. 2.8, — 18,2 мм і 1246 кНм. 

Зміна піддатливості основи будівель та споруд в розрахункових схемах 

призводить до серйозної зміни динамічних характеристик, що враховуються при 

розрахунках на динамічні (сейсмічні) впливи. Коректний облік, в тому числі, 

пружно-піддатливих характеристик паль на сприйняття горизонтальних 

навантажень, дозволяє значною мірою змінювати частоти власних коливань, що 

впливають на визначення інерційних сил при розрахунках за спектральною 

методикою [133]. 
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2.4. Облік пошкоджень елементів несучих конструкцій при чисельному 

моделюванні їхньої роботи 

На цей час не існує однозначних рекомендацій щодо прийомів обліку різного 

роду пошкоджень в розрахункових моделях споруд і конструкцій. Так, для 

ушкоджень паль в зоні змінного рівня, що є частіш імовірними для причальних 

споруд естакадного типу на призматичних залізобетонних палях — корозії в зоні 

змінного рівня, можна використовувати, в залежності від ступеня пошкодження 

елемента, такі прийоми:  

- зміна модуля Юнга; 

- зміна геометричного розміру перетину (зменшення); 

- введення шарніра, у тому разі – кінцевої податливості; 

- використання об’ємних і стрижневих елементів для моделювання 

пошкодженої ділянки; 

- використання правил визначення спільних переміщень для роз’єднаних, в 

межах пошкодженої ділянки, вузлів та ін. [26]. 

Для ілюстрації впливу прийомів моделювання різних пошкоджень виконано 

розрахунок еталонної конструкції – статично невизначеної плоскої «П»-образної 

рами, далі – Схема 0. 

Опис розрахункової схеми і процесу розрахунку. 

Геометрія: «П»-подібна рама з жорстким спиранням в нижніх кінцях 

вертикальних елементів (рис.2.10). Габаритний розмір 4х5 м. Поперечні перетини 

вертикальних елементів 400х400 мм, горизонтальні — 400х500 мм. 

Матеріал:E = 3,06х107 кН/м
2
; μ = 0,2; γ = 25 кН/м³. 

 

Рис. 2.10. Рама. Загальний вигляд 

Виконано розрахунок з урахуванням введення в розрахункову схему рами 
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різних можливих пошкоджень конструкції. Короткий опис проведеного 

розрахунку і вихідні дані наведені нижче. 

Схема 1. Моделює конструкцію, в разі вживання не проєктних матеріалів, з 

більш низькими фізико-механічними характеристиками. 

Матеріал: E = 2,35х107 кН/м
2
; μ = 0,2; γ = 25 кН/м³. 

Схема 2. Моделює конструкцію при наявності деякої геометричної 

недосконалості вертикальних стрижнів. 

Геометрія. Зсув верхніх вузлів вертикальних елементів в площині рами 

уздовж горизонтального стрижня на 400 мм. 

Схема 3. Моделює конструкцію в разі виходу з роботи жорсткого вузла. 

Геометрія. У місці пошкодження встановлений «ідеальний» шарнір. 

Схема 4. Моделює конструкцію в разі значного пошкодження вертикального 

стрижня з можливістю утворення шарніра. 

Геометрія. У місці пошкодження встановлений «ідеальний» шарнір. 

За результатами розрахунку для кожної схеми отримані динамічні 

характеристики. Обробка отриманих даних полягала у визначенні та встановленні 

залежності між динамічними характеристиками і величиною Δ. Отримані 

результати представлені в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Результати розрахунку 

Ф
о
р
м

а 

Схема 
0 1 2 3 4 

Частота, 

ГЦ 

Частота, 

ГЦ 
Δ % 

Частота, 

ГЦ 
Δ % 

Частота, 

ГЦ 
Δ % 

Частота, 

ГЦ 
Δ % 

1 6,09 5,34 0,023 12,29 5,885 0,164 3,53 5,965 0,162 2,38 2,433 0,405 60,09 

2 9,46 8,297 0,015 12,39 7,092 0,135 24,83 9,317 0,101 0,93 6,07 0,159 35,76 

3 10,71 9,387 0,014 13,08 8,191 0,116 23,77 10,456 0,09 3,125 7,37 0,13 31,62 

4 121,86 106,798 0,001 11,11 113,587 0,003 11,11 117,598 0,003 11,11 27,94 0,03 77,78 

5 122,23 107,118 0,001 11,11 132,451 0,002 ~ 0 120,595 0,002 ~ 0 28,079 0,03 77,78 

6 172,59 151,253 0,001 14,29 174,56 ~ 0 ~ 0 174,391 ~ 0 ~ 0 113,587 0,003 33,33 

Примітка. За 100% прийнято значення, отримане в схемі «0». 

Таким чином, проілюстровано зв’язок між ушкодженнями, модельованими в 
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конструкції і обумовленими динамічними характеристиками системи. 

Найбільший відгук (зміна частоти при збереженні форми коливань) відповідає 

найбільш критичному пошкодженню – пошкодженню однієї зі стійок з 

утворенням шарніра. 

Про дефекти і їхнє моделювання 

Методика оцінки технічного стану гідротехнічної споруди згідно з ГОСТом Р 

54523-2011 (і цей підхід використовується при оцінці технічного стану більшості 

будівель і споруд) передбачає, що при визначенні коефіцієнта збереження 

споруди введено додатковий коефіцієнт вагомості для груп однорідних елементів. 

Фізична суть коефіцієнта полягає в співвіднесенні вкладу групи однорідних 

конструктивних елементів в роботу всієї споруди в цілому. Таким чином, можна 

сказати, що, використовуючи в розрахунку лише найбільш вагомі/значущі 

елементи конструкції і нехтуючи малозначущими частинами, можна отримати 

достовірну інформацію про технічний стан споруди (по суті, цей підхід 

закріплений при визначенні груп елементів конструкцій в [19]). Такими 

суттєвими групами елементів для причалів естакадного типу є: палі, балки 

верхньої будови і плити покриття території причалу. Інші елементи, судячи за 

коефіцієнтом вагомості, вносять істотно менший внесок в роботу конструкції. 

Розглядаючи пошкодження лише істотно значущих груп і нехтуючи 

малозначущими елементами, було досягнуто суттєве скорочення розмірів 

завдання розрахунку. 

Крім скорочення кількості розглянутих груп було необхідно встановити 

характерні пошкодження елементів, крім того — визначити для них певний 

коефіцієнт зберігання, згідно з яким в подальшому стане можливим визначення 

коефіцієнта збереження всієї споруди. Значення коефіцієнтів збереження окремих 

елементів при різних пошкодженнях наведені в таблиці 2.5 (за [30]). У графі 

«примітки» містяться прийняті автором методи моделювання відповідних 

ушкоджень. 
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Таблиця 2.5 

Характерні пошкодження 

 

Інтервал 1 2 3 

Коефіцієнт збереження 

елемента 
а = [1 ÷ 0.75] а = [0.75 ÷ 0.4] а = [0.4 ÷ 0.2] 

Стан елемента 

конструкції (згідно з 

ГОСТ Р 54523-2011) 

1-ша категорія — множинні малозначні 

дефекти. 

2-га категорія — присутні значні 

дефекти елементів конструкції. 

3-тя категорія —  

критичні дефекти. 

Опис ушкодження 

Руйнування поверхневого шару бетону 

на глибину до 50 мм, в тому числі 

розтріскування поверхні елемента. 

Розкриття окремих тріщин до1 мм. 

Руйнування поверхневого шару 

бетону на глибину більше 50 мм, в 

тому числі розтріскування поверхні 

елемента. Зменшення площі 

поперечного перерізу палі в зоні 

змінного рівня води. 

Руйнування бетону в місці 

пошкодження, повне розкриття і 

пошкодження корозією арматури.. 

Можливі причини 

пошкодження 

Такі пошкодження виникають при 

зануренні паль або при експлуатації 

внаслідок температурних і усадочних 

напруг. 

Дія на залізобетонні елементи агресії 

морської води, стирання. Прискорення 

протікання процесів корозії бетону в 

зв’язку з руйнуванням захисного шару 

бетону. 

Позапроєктний вплив з боку суден 

під час експлуатації (удар) або 

ігнорування раніше розпочатої 

корозії бетону/пошкодження 

захисного шару бетону. 

Необхідні заходи 
Потрібний поточний, профілактичний 

або непередбачений ремонт. 

Потрібний капітальний ремонт 

пошкоджених елементів. 

Відновлення/відтворення 

зруйнованих елементів, або 

списання. 

Примітки 
Моделювання виконується шляхом 

зниження модуля деформації елемента. 

Моделювання даного виду 

пошкодження виконується шляхом 

зменшення поперечних розмірів 

перерізів елементів. 

Моделювання виконується 

 шляхом введення абсолютно 

піддатливого шарніра. 
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Результати численних обстежень показали, що найбільшим корозійним 

руйнуванням піддаються залізобетонні призматичні палі [21, 22, 25, 26]. Тут 

виникають два основних види руйнування: «шийки» в зоні змінного рівня води і 

поздовжні тріщини в надводній частини з подальшим відколом захисного шару. 

Перший вид руйнування більшою мірою пов’язаний з недоліками технології 

виготовлення паль, другий (найбільш масовий) — з динамічними зусиллями, що 

виникають в палях при забиванні. Прикладом інтенсивного руйнування пальової 

основи можуть служити облямівки на залізобетонних попередньо напружених 

палях із залізобетонною верхньою будовою, в яких в зоні змінного рівня води 

пошкоджується майже 60% паль і наголовників. 

В результаті корозії найбільші руйнування отримують причали, призначені 

для перевантаження агресивних хімічних вантажів. Так, наприклад, причиною 

інтенсивного руйнування верхньої будови, голів паль і наголовників причалу 

(конструктивна форма — залізобетонна набережна-естакада) в порту Херсон був 

вплив сульфату амонію на бетон. При перевантаженні хімічних вантажів, що 

агресивно діють на незахищені бетонні та залізобетонні конструкції портових 

споруд, відбувається руйнування їхніх надводних і надземних частин в результаті 

прямого контакту з концентрованими розчинами хімічних продуктів, що входять 

до складу цих вантажів. Конструктивні елементи в підводній зоні і зоні змінного 

рівня води піддаються агресивній дії морської води, що містить добавки у вигляді 

хімічних сполук, які потрапляють у воду в результаті втрати частини вантажу при 

його переробці на причалі. Пилоподібні фракції твердих хімічних вантажів 

потрапляють на підпричальні конструкції через металеві решітки зливостоків або 

шляхом задування при перевантаженні грейфером або іншим будь-яким 

способом, що викликає запилювання вантажу. 

Рідкі вантажі вступають в контакт з конструкціями споруди при 

пошкодженні трубопроводів, по яких вони перекачуються, при несправності 

трубопровідної арматури або тари, в якій ці вантажі транспортуються. 

Руйнування бетонних і залізобетонних елементів споруд, що контактують з 

агресивними хімічними вантажами, може наступити внаслідок взаємодії цих 
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вантажів з цементним каменем бетону і подальшим порушенням структурних 

зв’язків в бетоні, корозією арматури і зменшенням зчеплення арматури з бетоном. 

Важливу роль в прискоренні корозійного зносу споруд грає структура бетону. Як 

відомо, сучасна технологія цементного бетону не може забезпечити формування 

щільної, безпорової структури. Пористість бетону, особливо капілярна її частина, 

є дефектом, що обумовлює його низьку стійкість в агресивних середовищах [134, 

135]. Характерні пошкодження залізобетонних призматичних паль представлені 

на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Характерні пошкодження залізобетонних призматичних паль: а) 1-ша 

категорія — множинні малозначні дефекти; б) 2-га категорія — присутні значні 

дефекти елементів;в) 3-тя категорія — критичні дефекти 

 

2.5. Особливості розрахунку причальних споруд типу «больверк» на 

сейсмічні впливи за лінійною спектральною методикою 

Прогнозування сейсмічного ризику  

Рішення завдання прогнозу сейсмічного ризику включає в себе як заходи з 

оцінки ризику виникнення значної сейсмічної події, так і сейсмостійкості 

існуючих будівель і споруд, а також виконання їхнього антисейсмічного захисту. 

На сьогоднішній день прогноз довгострокової сейсмічної небезпеки території 

видається у вигляді нормативних карт загального сейсмічного районування (ЗСР). 

За ним визначається нормативна сейсмічність в балах (Iн) для конкретних 

ґрунтових умов. Варіації сейсмічної інтенсивності (ΔI) всередині міста або 
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населеного пункту за рахунок різних сейсмічних властивостей ґрунтів 

враховуються на картах сейсмічного мікрорайонування (СМР) у вигляді 

збільшень до нормативної сейсмічності. Сумарна розрахункова небезпека Ip 

конкретного району оцінюється як: 

Ip = Iн ± ΔI.       (2.2) 

Карти ЗСР розробляються на певний термін і в міру накопичення нових 

даних періодично переглядаються (приблизно кожні 10–20 років). У 1998 році за 

завданням Уряду АР Криму Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної 

небезпеки і прогнозу землетрусів спільно з Інститутом геофізики НАНУ 

розроблені нові нормативні карти ЗСР-98 Криму. Карти з 2000 р. впроваджені в 

практику проєктування і будівництва на території АР Крим. 

У 2004 р. аналогічним чином розроблені детальні карти ЗСР Одеської області 

і оглядові карти ЗСР всій території України. Вони були включені в нові державні 

норми ДБН.В.1.1-12 2006 «Будівництво в сейсмічних районах України». 

Наявність комплекту карт (замість однієї, як це було раніше) дозволяє при 

проєктуванні і будівництві більш коректно вибирати нормативну сейсмічність в 

залежності від категорії об’єкта, що будується, і відповідно до допустимого при 

цьому сейсмічного ризику. Відповідно до нових карт ЗСР-98 і ЗСР-2004 більше 

80% всієї території Криму і Одеської області віднесено до сейсмічно небезпечної 

з I = 7 ÷ 9 балів. 

Лінійна спектральна методика (ЛСМ) 

Основні розрахункові залежності були запропоновані в «ЦНДІБК» проф. І. Л. 

Корчинським. Вперше ці формули були включені в норми СН-8-57 в 1957 р., і з 

тих пір методика розрахунку не зазнала істотних змін. Метод розрахунку 

сейсмічних навантажень за спектрами реакцій на конкретний землетрус, також як 

метод розрахунку за тими чи іншими узагальненими спектральними кривими, має 

наступні недоліки: 

– використовуваний при цьому спектральний апарат справедливий для систем, 

які з достатнім наближенням можна трактувати як осцилятори, і це породжує 

суперечності при спробах застосувати наявну спектральну інформацію до систем 
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з багатьма ступенями свободи. Прикладом може служити невизначеність, що 

виникає в зв’язку з підсумовуванням вищих форм; 

– загальноприйнятий (нормативний) спектральний підхід не пристосований для 

обліку дисипативних особливостей різних будівель і споруд, і, зокрема, при 

різних формах їхніх коливань. Особливо це справедливо для гідротехнічних 

споруд, для яких потрібно враховувати роботу ґрунтів як елементів споруд, їхню 

взаємодію з приєднаними масами води і т. п. Прийнятий в діючих нормативних 

документах [16, 19, 80] спектральний метод розрахунку сейсмічних навантажень 

має також і інші недоліки: спектральний коефіцієнт динамічності несе невластиві 

йому функції спектрального аналізатора землетрусу, в якому кількісна 

характеристика коливань ґрунту невіддільна від механічних властивостей 

гіпотетичного лінійного осцилятора; передбачена можливість прояву 

максимального сейсмічного ефекту лише в обмеженому діапазоні періодів; в 

розрахунках приймається, що фундамент будівлі або споруди коливається 

синхронно, що може мати місце лише при нескінченно великій швидкості 

поширення хвиль в ґрунтах і несправедливо для протяжних споруд. 

Для розрахунку причальних споруд типу «больверк» пропонується 

використовувати в основному плоскі розрахункові схеми [14, 71, 80, 86, 136]. 

Загальний вигляд таких схем представлений на рис. 2.12. 

а).  б).  

Рис. 2.12. Схеми причальних споруд типу «больверк» для розрахунку на сейсмічні 

впливи за лінійною спектральною методикою: а) «балка на пружній основі» — 

стрижнева модель; б) комбінована пластинчато-стрижнева модель 
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Розрахунок за схемою «балка на пружній основі» дозволяє врахувати як 

деформативні властивості ґрунту, так і жорсткість самої конструкції лицьової 

стінки больверка. Метод заснований на використанні коефіцієнтів ліжка, розподіл 

яких по глибині носить лінійний характер і при заляганні в межах затисненої 

частини стіни кількох шарів ґрунту в розрахунку використовуються 

середньозважені значення. Значення коефіцієнтів ліжка слід приймати за 

вказівками [89] (табл. 1), в залежності від коефіцієнта пропорційності К. Так, для 

глин і суглинків у твердому стані (з показником плинності <0) при зануренні низу 

лицьової стінки больверка на 10 м нижче дна максимальне значення може 

варіюватися від 18 000 до 30 000 кН/м
3
. 

Розроблено методику «калібрування» динамічної розрахункової схеми 

«балка на пружній основі», що дозволяє при використанні традиційного 

графоаналітичного розрахунку методом пружної лінії здійснювати облік 

сейсмічних впливів по ЛСМ з урахуванням вимог діючих нормативних 

документів.  

Суть методу полягає в ітераційному наближенні характеристик 

піддатливості основи в заданих межах таким чином, щоб досягти збігу величин 

діючих згинаючих моментів і реакції анкера, як і в графоаналітичному 

розрахунку, з подальшим моделюванням аварійного (сейсмічного) впливу і його 

обліку по ЛСМ з автоматичним перетворенням епюри активного тиску з 

урахуванням додаткових навантажень на кордоні в маси. Детально методика 

викладена в [137, 138]. 

 

2.6. Фізичний знос гідротехнічних конструкцій з бетону та залізобетону 

Значна частина побудованих портових гідротехнічних споруд в Україні 

зведена із застосуванням бетону та залізобетону як конструкційного матеріалу. За 

різними джерелами, на частку причальних споруд, зведених з бетону та 

залізобетону, припадає приблизно 40% всього причального фронту. Досвід 

експлуатації та будівництва споруд такого типу показує, що бетон і залізобетон 

досить надійні і довговічні при застосуванні в морському гідротехнічному 
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будівництві. Разом з тим відомі численні випадки передчасного руйнування 

окремих елементів і конструкцій в цілому, викликані різними причинами, що 

призводить до необхідності додаткового ремонту, часто сполученого з повним або 

частковим виведенням споруди з експлуатації. Сучасний стан морських портів і 

портових споруд України, в нинішній економічній ситуації, вимагає нового 

підходу в розгляді питань можливості продовження термінів експлуатації 

існуючих гідротехнічних споруд. Питання про доцільність капітального ремонту 

та реконструкції споруд зазвичай прийнято розглядати з точки зору 

ремонтопридатності при фізичному і моральному зносі. Основними факторами 

морального зносу причалів прийнято вважати розвиток нових способів перевезень 

(вузька спеціалізація), поява нових типів суден, як правило, з великими 

осіданнями та ін. При ситуації, що склалася в українських портах, фактор 

морального зносу набуває дещо другорядного характеру. Причинами фізичного 

зносу є корозія, механічне пошкодження, гниття тощо. Для морських 

гідротехнічних споруд, зведених з бетону та залізобетону, основною причиною 

відмови є корозійне руйнування. Виникненню і протіканню процесів корозії 

сприяють кліматичні умови району експлуатації, агресивність середовища, 

технологічні дефекти, що виникають в процесі виготовлення і монтажу, умови 

експлуатації споруди. 

Досвід експлуатації різних типів причалів із бетонних і залізобетонних 

елементів показав, що найбільших руйнувань зазнають залізобетонні призматичні 

палі, для яких характерні два основних види руйнування: «шийки» в зоні змінного 

рівня води і поздовжні тріщини в надводній частині з подальшим сколом 

захисного шару. Прийнято пов’язувати перший вид руйнувань з недоліками 

технології виготовлення паль. У загальних рисах механізм протікання процесу 

руйнування для південних морських басейнів виглядає наступним чином: 

виникнення первинних тріщин спостерігається внаслідок проникнення до 

арматури через захисний шар бетону іонів хлору, що викликають її корозію, 

хімічні продукти якої в значній мірі перевищують обсяг вихідного матеріалу, що 

призводить до виникнення внутрішніх розтягуючи напруг. Цей процес 
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ускладнюється циклами заморожування-відтавання самого бетону. Арматура з 

плином часу оголюється (що є неприпустимим), і при безпосередньому контакті з 

морською водою процеси хімічної та електрохімічної корозії активізуються, що 

призводить до «набухання» арматури і подальшого розтріскування бетону. За 

даними обстежень причалів Одеського і Чорноморського (Іллічівського) портів, 

до інтенсивного руйнування в зоні змінного рівня схильні приблизно 60% паль. 

Виникнення тріщин в надводній частині прийнято пов’язувати з динамічними 

зусиллями, що виникають в палях при їхньому забиванні. 

Існують різні способи ремонту залізобетонних призматичних паль естакад 

причальних споруд [139]. Практично всі ці способи в кінцевому підсумку 

призводять до зміни жорсткості відремонтованих ділянок за рахунок зміни 

геометрії перетину і застосування матеріалів з відмінним від вихідного матеріалу 

— залізобетону модулем пружності. На прикладі існуючої естакади причалу 

Одеського порту розглянуто вплив вставок підвищеної жорсткості на характер 

перерозподілу згинальних моментів в елементах конструкції. Моделювання 

роботи споруди проводилося із застосуванням розрахункового комплексу 

«RobotMillenium» та «SCAD», що реалізує МСЕ. Як технологія ремонту була 

розглянута розроблена на кафедрі Гідротехнічних споруд ОДАБА методика 

відновлення несучої здатності паль причалів естакадного типу із застосуванням 

бетонополімерів. 

Для створення розрахункової схеми, з урахуванням змінної жорсткості паль 

по довжині, були створені два типи перетинів: «стандартне» — перетин 

залізобетонної палі з урахуванням армування, і «модифіковане» — з такими ж 

геометричними характеристиками, як і у вихідних паль, але включає матеріал — 

бетонополімер в припущенні, що просочення здійснювалося на глибину 7 см (в 

межах зони розташування арматури і захисного шару). Прийняті наступні вихідні 

дані: перетин палі — 40х40 см, модуль пружності бетону палі — 2,7х104 МПа, 

модуль пружності бетоноплімеру — 4,1х104 МПа (за дослідними даними 

випробувань в лабораторії) і [140–145]; армування палі прийнято за ТП, робоча 

арматура – 9D25. «Відремонтовані» ділянки паль розташовуються від ростверку 

до позначки -1,000. 
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Були розглянуті одинадцять розрахункових схем. Для всіх схем розглядалися 

ідентичні завантаження, що включають власну вагу елементів, навантаження від 

складованих вантажів і кранове навантаження. У першій схемі всі елементи — 

палі мають постійну жорсткість, що відповідає первісному (проектному) 

рішенню. Надалі були по черзі розраховані варіанти, відповідні ремонту n = 1,2... . 

10 паль за наведеною методикою. Відзначалися зміни максимального згинального 

моменту в контрольованих елементах — палях. 

На рис. 2.13 представлено фрагмент плану пальового поля для розрахункової 

секції естакади і загальний вигляд розрахункової схеми. 
 

 
Рис. 2.13. План пальового поля. Розрахункова схема 

 

За отриманими результатами розрахунків було проведено порівняння значень 

згинальних моментів в палях до і після зміни їхніх жорсткостей в залежності від 

кількості відремонтованих стрижнів. Були побудовані графіки залежності 

моментів в палях від кількості змінених елементів. За 100% прийнято значення 

максимального згинального моменту в елементі, отримане при розрахунку першої 

схеми (без змін жорсткостей елементів). Зведений графік представлений на 

рис. 2.14. 
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Рис. 2.14. Графік зміни обчислених значень максимальних згинальних моментів в 

елементах паль, кНм 

В результаті аналізу отриманих даних слід зазначити наступне: в 

відремонтованих елементах зростає значення згинального моменту (від 113% до 

135%); при введенні в конструкцію елементів з підвищеною жорсткістю 

відзначається незначне зниження згинальних моментів у суміжних елементах. 

При використанні технології бетонополімерів при ремонті паль естакад 

причалів можливе збільшення несучої здатності палі за рахунок зміни 

технологічних параметрів проведення ремонтно-відновлювальних робіт, також 

деякі резерви несучої здатності елементів конструкції можуть бути розкриті при 

більш детальному моделюванні роботи споруди (як-от: просторова розрахункова 

схема, моделювання роботи ґрунтової основи та ін.). Проте в кожному 

конкретному випадку необхідно виконувати розрахунок і детальний розгляд 

роботи споруди і передбачати відповідні конструктивні і експлуатаційні заходи, 

що забезпечують штатний режим роботи споруди. 

Отримані результати почасти пояснюють феномен недовговічності 

виконаного ремонту одиночних паль. 
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2.7. Висновки до розділу 

1. Розроблено методологію, що дозволяє виконувати розрахунок 

заанкерованих больверків на сейсмічні впливи, використовуючи спеціалізоване 

програмне забезпечення, в рамках урахування вимог діючих нормативних 

документів (розрахунок за лінійною спектральною методикою на сейсмічні 

впливи і «класичний» розрахунок з визначенням основних розрахункових 

величин методом «пружної лінії»). Розрахунок дозволяє врахувати вимоги [16], 

зокрема, щодо реалізації ЛСМ. 

2. Розроблено рекомендації з моделювання роботи паль причальних споруд 

естакадного типу спільно з грунтовою основою на горизонтальні навантаження. 

3. Моделювання роботи палі в ґрунті при обліку епізодичних, з часом 

тривалості «0», і аварійних навантажень коректно проводити для лінеаризованих 

схем при обліку модуля пружності ґрунтової основи, а в разі необхідності 

отримання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву — із 

застосуванням моделей, що дозволяють отримати рішення з розривом суцільності 

середовища (геометрично нелінійна постановка). 

4. Виконано порівняння отриманих розрахунком значень переміщень паль з 

результатами натурних випробувань. Підтверджено можливість застосування 

рекомендацій про призначення модуля пружності ґрунтів шестиразовим 

збільшенням, отриманих лабораторним визначенням в умовах одновісного стиску 

модуля деформації. 

5. Встановлено ефект перерозподілу внутрішніх зусиль в елементах паль 

конструкцій причалів естакадного типу при обліку зміни жорсткостей елементів 

при виконанні ремонтних робіт. Облік динамічних, аварійних (сейсмічних) 

навантажень однозначно «посилить» встановлений ефект. Проєктування 

локальних підсилень, ремонтів і т.п. вимагає диференційованого підходу, в тому 

числі з визначенням діючих зусиль і напружень в елементах конструкції, з огляду 

на можливий значний перерозподіл внутрішніх зусиль в елементах. 
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РОЗДІЛ 3 

ОБСТЕЖЕННЯ І ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ПРИЧАЛІВ 

 

3.1. Апаратне забезпечення динамічних випробувань будівельних 

конструкцій 

Сучасна сейсмічна апаратура включає наступні основні блоки:  

– датчики; 

– аналого-цифрові перетворювачі (АЦП), підсилювачі і фільтри; 

– пристрої калібрування і управління, синхронізатори; 

– системи передачі, запису (зберігання) і обробки. 

Сейсмоприймачі 

Для реєстрації динамічних дій використовуються різні типи датчиків; 

сейсмометри, велосіметри і акселерометри. Принципові схеми пристрою, 

принципи роботи, методи реєстрації, області застосування і т. п. для серійних 

датчиків складають настільки великий матеріал, що не представляється можливим 

уявити навіть оглядову класифікацію. Принциповими вимогами для вибору типу і 

марки датчика є відповідність критеріям головних параметрів: амплітудно-

частотна характеристика в заданому діапазоні і чутливість. 

В цілому динамічні методи випробування будівельних конструкцій можуть 

бути класифіковані за принципом збудження коливань на: 

– реєстрація сильних впливів (вибухи та землетруси); 

– спеціальні натурні вимірювання (використання вібромашин, вибухів, штовхачів); 

– метод слабких збуджень (удари, поштовхи, виведення зі стану рівноваги); 

– реєстрація мікроколивань (природний фон, атмосферні дії та ін.). 

Вибір методу реєстрації мікроколивань для поставлених в даній роботі 

завдань є найкращим у зв’язку із: можливістю застосування на діючих об’єктах 

без зупинки технологічних операцій (виведення з експлуатації), відсутністю 

необхідності застосування коштовного обладнання для збудження коливань 

(вібромашин, вибухових речовин). 

Прийнята сучасна класифікація динамічних (сейсмічних) сигналів 
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підрозділяється відповідно до систем, що використовуються для реєстрації: 

– частотним діапазоном; 

– енергетичним рівнем; 

– тривалістю і природою походження. 

Для діапазонів частот, в літературних джерелах присвячених геофізичним 

питанням і сейсмології, прийнято виділяти області: 

– низькочастотні (від 0,01 до 20 Гц); 

– сейсмічні (0,1–100 Гц); 

– високочастотні (20–100 Гц); 

– акустичні (100–1х10
3
 Гц). 

За рівнями (амплітудами): 

– слабкі (шумоподібні); 

– виражені (виділяються на тлі шумів); 

– сильні (вибухи, власне сейсмічні впливи, динамічні вібрації та ін.). 

Власне, класифікація за рівнями (амплітудами) частково дає уявлення і про 

джерело сигналу. За тривалістю розрізняють сигнали кінцевої тривалості і постійно 

присутні (фонові шуми). За формою і характером ритмічності відзначають сигнали 

з відомим часом появи (вибухи) або спорадичні (мікротрескі, емісія). 

Таким чином, вибір сейсмодатчиків, за принциповими характеристиками, 

повинен задовольняти аналогічним вимогам, що пред’являються до датчиків для 

реєстрації слабких сейсмічних подій стандартних сейсмостанцій. У табл. 3.1 

представлені деякі із застосовуваних датчиків (готових вимірювальних комплексів). 

Аналого-цифрові перетворювачі 

Для задач інженерної сейсмометрії виключно важливою складовою є точна 

таріровка і синхронізація записів у часі. Але найбільш інформативним способом 

оцінки отриманих даних, що викладено далі в цій роботі, є згортка інформації, що 

міститься в записах, до аналізу щільності (енергії) по спектральній характеристиці 

(використання перетворення Фур’є). Висока вартість обладнання для 

сейсмометричних досліджень в тому числі включає складову з калібрування і 

повірки систем.  
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Таблиця 3.1 

Характеристики сейсмодатчиків (за даними фірм-виробників) 

Марка Виробник Тип 

Д
іа

п
аз

о
н

 

в
и

м
ір

ю
в
ан

ь 

Д
іа

п
аз

о
н

 

р
о
б

о
ч
и

х
 

ч
ас

то
т,

 Г
ц

 

Примітка 

LE-

3Dlite 

Lennartz 

electronic 

GmbH, 

Німеччина 

Велосіметр 

індукційного 

типу 

0,1–12,5 

мм/с 
1–100 

3- компонент- 

ний з АЦП 

ПРДП-

СМ 

ТОВ СНТП 

«Профінж», 

Росія 

Велосіметр 

п’єзоелектрич 

ний типу А-

1633 

зсув 

10
-6

 м на 

частоті  

1 Гц 

0,5–50 
3- компонент- 

ний з АЦП 

Trillium-

ТС120 

Nanometrics 

Inc., Канада 

Велосіметр 

індукційного 

типу 

2,4х10
-7

-

0,026 м/с 

0,01–

100 

3- компонент- 

ний з АЦП 

CMG-

6TD 

Guralp 

Systems 

Limited, 

Великобрита 

нія 

Велосіметр 

індукційного 

типу 

від  

0,2х10
-6

 

м/с 

0,03-

200 

3- компонент- 

ний з АЦП 

СМ3-КВ Росія 

Велосіметр 

індукційного 

типу 

від 8х10
-7

 - 

5х10
-2 0,1-100 

1- компонент- 

ний 

 

Дуже високі вимоги пред’являються до аналого-цифрових перетворювачів 

(АЦП). У ланцюзі перетворень параметр — аналоговий електричний сигнал — 

цифрове представлення сигналу для етапу цифрового перетворення 

використовують 24-бітні пристрої. Діапазон вхідної напруги залежить від типу 

датчика і використовуваних підсилювачів і фільтрів на вихідному тракті. За 

способом застосовуваних алгоритмів АЦП прийнято ділити на: послідовні 

прямого перетворення; послідовного наближення; послідовні з сигма-дельта 

модуляцією; паралельні одноступінчасті і багатоступінчасті. Точність роботи 

АЦП визначається наявністю помилок квантування, точністю квантового 

генератора і іншими особливостями схемотехнічного виконання. 

Як правило, надшвидкі АЦП використовуються в системах цифрового 
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зв’язку, радіолокації, професійної відео та звукової апаратури. Для побутових 

пристроїв використовуються готові мікроконтролери послідовного наближення з 

розрядністю 8–12 біт і сигма-дельта АЦП з розрядністю 16–24 біта. 

Відповідно до теореми Котельникова, «будь-яку функцію F (t), що 

складається з частот від 0 до а1, можна безперервно передавати з будь-якою 

точністю за допомогою чисел, що слідують один за одним через 1/(2*а1) секунд» 

[146]. Таким чином, отримуємо, що необхідна частота дискретизації цифрового 

перетворення сигналу при роботі в частотному діапазоні 0,01-100 Гц (табл. 3.1) 

повинна становити 200 Гц (!). 

На підставі вищезгаданого формулюються основні вимоги до АЦП для 

вирішення поставлених завдань: 

– висока розрядність (роздільна здатність); 

– смуга частот пропускання (за мірками пристроїв побутового призначення — 

робота в наднизькочастотному діапазоні); 

– лінійний зв’язок між вхідними і вихідними значеннями (лінійність); 

– співвідношення сигнал/шум каналу АЦП. 

Для останнього параметра особливо важливим є факт роботи з 

шумоподібними вхідними сигналами слабких енергій, що практично накладає 

табу на використання неспецифічних фільтрів для придушення аліасинга, «dither» 

процесів та ін. [147, 148]. 

Важливими є вимоги щодо стабільної експлуатації в лабораторних і польових 

умовах при різних температурах, вологості і т. п. 

 

3.2. Розробка комплексу вимірювальної апаратури для динамічних 

випробувань 

Різноманіття представлених на ринку готових технічних рішень у вигляді 

закінчених апаратно-програмних комплексів, що дозволяють вирішувати 

завдання, пов’язані із визначенням динамічних характеристик будівель і споруд, 

об’єднує висока вартість. У зв’язку з цим при розробці комплексу одним з 

основних завдань ставилася мінімізація його вартості на етапі створення і 

зниження вартості експлуатації. 
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Відповідно до вимог методик [149], при динамічному обстеженні будівель 

визначають періоди (частоти) основних тонів коливань і їхні декріменти. Обрана 

методика аналізу при використанні шумів природного фону (микросейсм) не 

дозволяє достовірним чином визначати величини декріментів коливань. 

Логарифмічним декрементом коливання λ називають безрозмірну фізичну 

величину, що описує зменшення амплітуди коливань і визначається як: 

λ = ln
  

  
,       (3.1) 

де     — початкове значення амплітуди при t0 = 0; 

  — значення амплітуди в момент часу t1 = t0 + τ; 

τ — період коливань. 

При порушенні коливань шляхом, наприклад, миттєво прикладеного 

навантаження, виникає процес, при якому чітко фіксуються амплітуди і 

затухаючий їхній характер. На рис. 3.1 представлений фрагмент сейсмограми, 

отриманої перетворенням акселерограми спостережень за вертикальними 

коливаннями конструкції пішохідного моста. 
 

 

Рис. 3.1. Сейсмограма. Фрагмент. Тривалість запису 4 с. 

 

Таким чином, завданням для розроблюваного комплексу залишається 

визначення частот і форм коливань за результатами спостережень. 

Найбільш простим з точки зору оцінки результатів є аналіз залежності 

модуля або квадрата модуля перетворення Фур’є акселерограми від частоти. 

У термінології обробки сигналів перетворення Фур’є дозволяє перетворити 

функцію з аргументом t (час) в функцію з аргументом ω (частота). На рис. 3.2 

представлений графік амплітудного спектра Фур’є для сейсмограми, наведеної на 
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рис. 3.1.Незалежно від значень одиниць вимірювання на вихідній акселерограмі 

(см/с
2
) і, як наслідок, на графіку амплітудного спектра (см/с

2
), чітко 

відслідковуються «піки», відповідні частотам 0,5 і 2,5 Гц. Для частот понад 10 Гц 

значення амплітуд не є скільки-небудь значимими. (Для даного прикладу, для 

побудови та обробки акселерограми і амплітудного спектра, застосовувалася 

програма «Редактор акселерограми» з пакету ПО «SCAD Offise» v.21.1.9.5.) 

 

 

Рис. 3.2. Амплітудний спектр Фур’є 

З прикладу видно, що якщо кінцевою метою є визначення частот з аналізу 

спектра, то: 

– отримання таріровочної залежності «Фізична величина» – «Цифрове 

відображення» не є критично необхідним; 

– з огляду на лінійний характер перетворення Фур’є бажано мати лінійну 

характеристику перетворювача (датчика) і АЦП для спрощення процедур 

фільтрації і обробки сигналу в заданому діапазоні частот; 

– діапазон фіксованих (аналізованих) частот повинен перебувати в інтервалі 

власних частот будівлі, споруди, будівельної конструкції. 

Враховуючи все вищевикладене, при створенні комплексу вимірювальної 

апаратури були використані стандартні (заводського виготовлення) 

сейсмоприймачі типу СМ3-КВ (опис типу засобів вимірювання наведено в 

додатку А) і двоканальний цифровий осцилограф з можливістю синхронного 

запису по каналах з попереднім посиленням, балансуванням і фільтрами. 
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Датчики СМЗ-КВ є магніто-електричні маятниківі сейсмопріемнікі, що 

перетворюють швидкість механічних коливань в електричний струм. При цьому 

напруга, що індукується на кінцях робочої обмотки сейсмоприймача, пропорційна 

швидкості коливань грунту. Наявність калібрувальної котушки в датчику, 

дозволяє періодично вести контроль за зміною з часом його основних 

характеристик (АЧХ і ФЧХ). 

Амплітудно-частотна характеристика датчика має стілообразну форму в 

частотному діапазоні 0,5–40 Гц (рис. 3.3). Коефіцієнт перетворення в межах 

основного частотного діапазону становить 200 В/м/с. 
 

 

Рис. 3.3. Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) датчика СМ3-КВ 

Основні технічні характеристики датчика СМЗ-КВ (за паспортом): 

– діапазон реєстрованих амплітуд переміщень 10
-9

–5*10
-3

 м; 

– робочий діапазон частот 0,5–30 Гц; 

– коефіцієнт перетворення за швидкістю для робочої котушки на частоті 2 Гц 

200 В/м/с; 

– основна похибка коефіцієнта перетворення за швидкістю для робочої котушки в 

робочому діапазоні частот 3%; 

– період власних коливань маятника 2 ± 0,1 с; 

– момент інерції маятника 9,3*10
-2

 н*м
2
; 

– приведена довжина маятника 0,083 м; 

– активний опір робочої котушки 2960 Ом; 

– робочий температурний діапазон від -10°С до 40°С; 
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– габаритні розміри 280*170*145 мм; 

– маса 8,2 кг. 

Комплект двоканального аналого-цифрового перетворювача (АЦП) 

інтегрованого з диференціальним підсилювачем. Розрядність обробки сигналу — 

фізична — 8 біт (12 за рахунок мультиплексування); посилення вхідного сигналу 

— до 20 дБ (в частотному діапазоні 0,1-25,0 Гц). Для входів використані 

напівактивні фільтри з частотою зрізу 50 Гц. Амплітудно-частотна 

характеристика АЦП з фільтрами представлена на рис. 3.4. 

 

 

Рис. 3.4. Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) використовуваного АЦП 

 

3.3.  Визначення коефіцієнтів «вагомості» груп однорідних 

конструктивних елементів при динамічному обстеженні 

Основні положення щодо оцінки фізичного зносу будівельних конструкцій 

Фізичний знос на момент його оцінки виражається співвідношенням вартості 

об’єктивно необхідних ремонтних заходів, що усувають пошкодження 

конструкції, елементу, системи або будівлі в цілому, і їхньої відновної вартості. 

Фізичний знос окремих конструкцій, елементів, систем або їхніх ділянок слід 

оцінювати шляхом порівняння ознак фізичного зносу, виявлених в результаті 

візуального та інструментального обстеження, з їхніми вартісними значеннями. 

Фізичний знос будівлі, споруди або конструкції може бути визначений за 

формулою: 
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 з  ∑       
 
          (3.2) 

де  з – фізичний знос, %; 

     – фізичний знос окремого елемента будівельної конструкції, 

інженерних систем, %, визначається за формулою 3.3; 

   – коефіцієнт, що відповідає частці відновлювальної вартості окремої 

конструкції, елементу або системи в цілому відновної вартості будівлі (ваговий 

коефіцієнт); 

n – число елементів будівельних конструкцій, що входять в будівлю або 

споруду. 

Фізичний знос конструкції, елементу або системи, що мають різну ступінь 

зносу окремих ділянок, слід визначати за формулою: 

   ∑   
  

  

 

   
         (3.3) 

де   – фізичний знос конструкції, елементу або системи, %; 

  – фізичний знос ділянки конструкції, елементу або системи, %; 

  – розміри (площа або довжина) пошкодженої ділянки, м
2
 або м; 

  – розміри всієї конструкції, м
2
 або м; 

n – число пошкоджених ділянок  

Фізичний знос визначає вид, обсяги та витрати на виконання ремонтно-

відновлювальних робіт. Оцінка стану загального фізичного зносу, відповідно до 

[96, 150], представлена в табл. 3.2. 

У табл. 3.3 представлені питомі вагові коефіцієнти окремих конструктивних 

елементів у відсотках для житлових дев’ятиповерхових великопанельних 

будинків з підвалами [151]. 

Частки відновної вартості окремих конструкцій, елементів і систем у 

загальній відновній вартості будівлі слід приймати за укрупненими показниками 

відновної вартості житлових будівель (УПВВ), затвердженими в установленому 

порядку, а для конструкцій, елементів і систем, що не мають затверджених 

показників – за їхнею кошторисною вартістю. 
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Таблиця 3.2 

Оцінка фізичного зносу 

Фізичний знос,% 
Технічний стан 

За ГОСТом За ДСТУ 

0–10 гарний 
нормальний (категорія 1) 

10–20 цілком задовільний 

20–30 задовільний 
задовільний (категорія 2) 

30–40 не цілком задовільний 

40–60 незадовільний 

не придатний до 

нормальної експлуатації 

(категорія 3) 

60–75 ветхий 
аварійний (категорія 4) 

> 75 непридатний (аварійний) 
 

 

Таблиця 3.3 

Питома вага окремих конструктивних елементів, % 

№ Конструкція 
Будівельний об’єм будинку, тис. м

3
 

8 12 15 45 65 

1 Фундаменти 4 4 4 4 4 

2 Стіни і перегородки 35 35 36 35 35 

3 Перекриття 12 12 12 12 11 

4 Дахи 4 4 4 4 5 

5 Підлоги 11 12 11 12 11 

6 Прорізи (в перегородках) 6 6 6 6 6 

7 Оздоблювальні роботи 5 5 5 5 6 

8 
Внутрішні системи, включаючи 

вертикальний транспорт 
17 17 17 17 17 

9 Інше 6 6 5 6 5 

Разом: 100 100 100 100 100 

 

Існують певні групи ознак, що дозволяють привласнювати технічному стану 

будівлі відповідну категорію: 

1-ша категорія – загальний технічний стан добрий. Істотних дефектів, 

факторів ризику, які впливають на експлуатацію, немає. Умови першого і другого 
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граничних станів будівельних конструкцій дотримані. Дефекти, пошкодження та 

недоліки усуваються в ході налагодження, поточного ремонту окремих елементів 

(ділянок). Фізичний знос будівельних конструкцій та інженерного обладнання 

знаходиться в межах 0...20%. Вартість ремонту не перевищує 10% 

відновлювальної вартості будівлі. 

2-га категорія – загальний технічний стан задовільний. Конструктивні 

елементи в цілому придатні для експлуатації, але потребують вибіркового 

капітального ремонту. Умови першого граничного стану елементів будівельних 

конструкцій виконані, а умови другого граничного стану в ряді випадків 

порушені. Фізичний знос будівельних конструкцій та інженерного обладнання 

оцінюється в межах 20...40%. Вартість ремонту не перевищує 30% 

відновлювальної вартості будівлі. 

3-тя категорія – загальний технічний стан незадовільний, часткова втрата 

працездатності елементів системи. Умови першого граничного стану елементів 

будівельних конструкцій в ряді випадків не виконуються, але несучі здібності 

повністю не вичерпані за рахунок коефіцієнтів запасу. Подальша експлуатація без 

ремонту є небезпечною, велика ймовірність втрати несучої здатності окремих 

елементів будівлі та значних матеріальних втрат при прогресуючих 

пошкодженнях конструкцій. На даній стадії необхідно детальне технічне 

обстеження та проведення ремонту. Фізичний знос будівельних конструкцій та 

інженерного обладнання – 40...60%. Вартість ремонту досягає 80% 

відновлювальної вартості будівлі. 

4-та категорія – загальний технічний стан аварійний. Даний стан 

характеризується великою ймовірністю втрати просторової жорсткості і стійкості 

будівлі, а також значними за обсягом руйнуваннями. Подальша експлуатація 

будівлі становить безпосередню небезпеку для життя людей. Необхідно термінове 

проведення охоронних заходів та детальне технічне обстеження. Обмежене 

виконання конструктивними елементами своїх функцій можливе після 

проведення капітального ремонту, посилення або заміни елементів конструкцій 

будівлі. Фізичний знос будівельних конструкцій та інженерного обладнання — 
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60...80%. Вартість ремонту – 80...120% відновлювальної вартості будівлі. 

Аналогічний підхід використовується в оцінці стану морських причальних 

споруд [30, 33]. Вплив дефекту на працездатність елемента визначає його 

збереження і характеризується коефіцієнтом збереження а, який слід встановлювати 

шляхом порівняння ознак дефектів, виявлених в результаті обстежень, з їх 

значеннями, наведеними в додатку Ц [30]. Це значення встановлюють шляхом 

експертної оцінки з використанням градації, зазначеної в табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Категорії дефектів 

Категорія дефекту Коефіцієнт збереження, а 

малозначний 1,0–0,8 

значний 0,8–0,4 

критичний 0,4–0 
 

Коефіцієнт збереження групи однорідних елементів визначається за 

формулою  

   
∑   
 
   

 
,       (3.4) 

де    — приватне значення коефіцієнта збереження елемента;  

m — кількість елементів в i-ої групи однорідних елементів. 

Коефіцієнт збереження споруди з n груп однорідних елементів визначається 

за формулою: 

    
∑     
 
   

∑   
 
   

,       (3.5) 

де i = 1, 2, 3 .... n — порядковий номер елемента конструктивної схеми (групи 

однорідних елементів); 

  — коефіцієнт вагомості груп елементів в складі споруди; 

  — коефіцієнт збереження i-ої групи однорідних елементів. 

За певним коефіцієнтом збереження споруди встановлюється значення зносу 

споруди і призначається вид ремонту, склад і обсяг ремонтних робіт. Наприклад, 

в табл. 3.5 [33] представлені рекомендації щодо визначення типу ремонту в 

залежності від технічного стану. 
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Таблиця 3.5 

Оцінка технічного стану морських причальних споруд і визначення типів ремонту 

Вид технічного 

стану 

Норматив

не 
Працездатне 

Обмежено-працездатне 

— непрацездатне 
Граничне 

Категорія дефекту 
дефектів 

немає 

1-ша 

категорія 

(малозначні 

дефекти) 

2-га категорія (значні 

дефекти) 

3-тя категорія 

(критичні дефекти) 

Коефіцієнт 

схоронності 
1,0 1–0,8 0,8–0,6 0,6–0,4 0,4–0,2 0,2–0,0 

Показ 

ник 

фізич 

ного 

зносу 

% 0 0–20 20–40 40–60 60–80 80–100 

безроз 

мірний 
0 0–0,2 0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 

Вид ремонту 

(заходи) 

Не 

вимагаєть

ся 

Поточний, 

профілактичн

ий, 

непередбачен

ий 

Капітальний 

Відновлен

ня 

Відтворен

ня або 

списання 
Вибірков

ий 

Комплексн

ий 

 

Для оцінки технічного стану гідротехнічної споруди необхідний великий 

обсяг робіт, пов’язаний з отриманням і аналізом отриманої інформації. Великий 

обсяг робіт неминуче веде до збільшення термінів проведення оцінки технічного 

стану, а крім того, вимагає присутності кваліфікованих фахівців і ряду експертів 

для аналізу отриманої інформації і деякий набір технічних сил і засобів, що 

спричинить за собою і значні матеріальні витрати на проведення робіт з оцінки 

поточного технічного стану ГТС. При цьому «згортка» матеріалів обстеження до 

величини коефіцієнта збереження необхідна для визначення типу ремонтних 

заходів. 
 

Використання методики планування експерименту для визначення 

питомих вагових коефіцієнтів (коефіцієнтів вагомості) елементів 

конструкції 

Економічний підхід при визначенні вагових коефіцієнтів враховує вартість 

елементів як групи «А», так і «В» і «С» за класифікацією [19]. Так, при розгляді 

причальних споруд у вартісному вираженні враховуються відбійні пристрої, 

рейкові шляхи, кабельні лінії та ін. В рамках цієї роботи розгляду підлягають 

виключно конструктивні елементи групи «А». Для оцінки пошкоджень за 

результатами динамічного обстеження потрібно встановити залежність впливу 
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дефектів конструктивних елементів, взаємовпливу розташування елементів з 

різним ступенем пошкоджень на динамічні характеристики конструкції. 

Фізичний сенс коефіцієнта вагомості полягає в співвіднесенні вкладу групи 

однорідних конструктивних елементів в роботу всієї споруди в цілому. Таким 

чином, можна сказати, що, використовуючи в розрахунку лише найбільш 

вагомі/значущі елементи конструкції і нехтуючи елементами з незначним 

внеском, можна, з одного боку, спростити задачу за рахунок зменшення числа 

досліджуваних факторів, з іншого боку, отримати достовірну інформацію про 

технічний стан споруди стосовно до елементів групи «А». Для причалів 

естакадного типу основними елементами є: палі і елементи верхньої будови. Інші 

елементи, як-то: бортова балка, елементи тилового сполучення і т. п., імовірно, 

вносять незначний внесок при визначенні власних частот і форм коливань. 

Для оцінки «внеску» елементів у формування динамічних характеристик, 

зокрема, в розглянуту частоту нижнього (першого) тону власних коливань, 

пропонується використовувати методику планування експерименту. Планування 

експерименту (англ. Experimental design techniques) — комплекс заходів, 

спрямованих на ефективну постановку дослідів. Методи планування 

експерименту дозволяють мінімізувати число необхідних випробувань, 

встановити раціональний порядок і умови проведення досліджень в залежності 

від їхнього виду і необхідної точності результатів. Якщо ж з яких-небудь причин 

число випробувань вже обмежене, то методи дають оцінку точності, з якою в 

цьому випадку будуть отримані результати. Методи враховують випадковий 

характер розсіювання властивостей випробовуваних об’єктів і базуються на 

методах теорії ймовірності та математичної статистики [152]. З огляду на широку 

популярність і повсюдне застосування методик планування експерименту в 

науково-дослідних роботах теоретичні основи не розглядаються. 

Чисельний експеримент був виконаний по D-оптимальному плану Боксу-В3. 

Відмітна особливість – план дозволяє описати прогнозовану величину на кубі або 

кулі з радіусом рівним «1» (інтервалу варіювання) [153]. 

Крім скорочення кількості розглянутих груп, було необхідно встановити 
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характерні пошкодження елементів, крім того, визначити для них певний 

коефіцієнт збереження, згідно з яким в подальшому можливо визначити 

коефіцієнт збереження всієї споруди. Розглянувши табл. 1 [35], визначили 

наступні інтервали коефіцієнтів збереження окремих елементів, представлені в 

табл. 3.6 з поясненнями. 

На рис. 2.11 представлені ілюстрації фіксованих ушкоджень, які 

відповідають прийнятим інтервалам за значеннями коефіцієнтів збереження, паль 

причалів естакадного типу в зоні змінного рівня води. На рис. 3.5 представлені 

ілюстрації пошкоджень паль. 
 

 

Рис. 3.5. Фото пошкоджень паль 
 

В якості вихідних умов для складання матриці планування були прийняті 

наступні величини: 

α1 — коефіцієнт збереження групи «палі»; 

α2 — коефіцієнт збереження групи «балки»; 

α3 — коефіцієнт збереження групи «плити верхньої будови». 

Інтервали і рівні варіювання представлені в табл. 3.6. 

За поданим в табл. 3.8 планом була проведена серія експериментів 

(чисельних розрахунків). Попередньо в розрахункову модель споруди, згідно з 

планом, вносилися відповідні ушкодження елементів конструкції. Інші 

характеристики — геометрія, граничні умови, навантаження змінам не 

піддавалися. Проводився розрахунок, і визначалися відповідні динамічні 

характеристики і значення коефіцієнта збереження споруди. 
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Таблиця 3.6 

Прийняті значення інтервалів для моделювання коефіцієнтів збереження  

призматичних залізобетонних паль причалів естакадного типу 

Інтервал 1 2 3 

Коефіцієнт збереження 

елемента 
а = [1 ÷ 0,75] а = [0,75 ÷ 0,4] а = [0,4 ÷ 0,2] 

Стан елемента 

конструкції (згідно з 

ДЕСТ Р 54523-2011) 

1-ша категорія — множинні малозначні 

дефекти 

2-га категорія — присутні значні 

дефекти елементів конструкції 
3-тя категорія — критичні дефекти 

Опис ушкодження 

Руйнування поверхневого шару бетону 

на глибину до 50 мм, в тому числі 

розтріскування поверхні елемента. 

Розкриття одиничних тріщин до1 мм. 

Руйнування поверхневого шару бетону 

на глибину більше 50 мм, в тому числі 

розтріскування поверхні елемента. 

Зменшення площі поперечного 

перерізу палі в зоні змінного рівня 

води. 

Руйнування бетону в місці пошкодження, 

повне розкриття і пошкодження корозією 

арматури. 

Можливі причини 

пошкодження 

Такі пошкодження виникають при 

зануренні паль або при експлуатації 

внаслідок температурних і усадкових 

напруг. 

Дія на залізобетонні елементи агресії 

морської води, стирання. Прискорення 

протікання процесів корозії бетону в 

зв’язку з руйнуванням захисного шару 

бетону. 

Позапроєктний вплив з боку суден під час 

експлуатації (удар) або ігнорування 

раніше розпочатої корозії 

бетону/пошкодження захисного шару 

бетону. 

Необхідні заходи 
Потрібний поточний, профілактичний 

або непередбачений ремонт. 

Потрібний капітальний ремонт 

пошкоджених елементів. 

Відновлення/відтворення зруйнованих 

елементів, або списання. 

Можливість 

моделювання 

Зниження модуля пружності матеріалу 

перетину для стрижневих елементів. 

Зменшення розміру поперечного 

перерізу для стрижневих елементів. 
Установка шарніра. 
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Таблиця 3.7 

Умови планування експерименту 

Фактори Рівні варіювання 
Інтервал 

варіювання Натуральний 
вид Кодований вид -1 0 1 

α1 Х1 0,6 0,8 1 0,2 

α2 Х2 0,6 0,8 1 0,2 

α3 Х3 0,6 0,8 1 0,2 

 

Таблиця 3.8 

План експерименту 

№ експерименту Х1 Х2 Х3 

1 +1 +1 +1 

2 +1 +1 -1 

3 +1 -1 +1 

4 +1 -1 -1 

5 -1 +1 +1 

6 -1 +1 -1 

7 -1 -1 +1 

8 -1 -1 -1 

9 +1 0 0 

10 -1 0 0 

11 0 +1 0 

12 0 -1 0 

13 0 0 +1 

14 0 0 -1 

15 (16) 0 0 0 

 

Отримані результати розрахунку були використані при обробці методами 

планування експерименту. Оцінці підлягала частота (період) коливань по 1-й 

формі з контролем збереження форми. Слід зазначити, що за представленою 

методикою проводилася обробка декількох типів причалів — естакад на 

призматичних залізобетонних палях (з різним кроком паль, з різними типами 

верхньої будови, при різних величинах враховуються корисні навантаження на 

причалі, в тому числі з урахуванням кранового навантаження). 

 

  



 93 

3.4. Оцінка та інтерпретація результатів експериментів 

Після обробки результатів експерименту отримано математичну модель 

(рівняння регресії), що має вигляд: 

 ̂                                        
           

   

           
                            ,     (3.6) 

де  ̂ — частота власних коливань конструкції причалу, Гц;  

х1, х2, х3 — досліджувані чинники впливу коефіцієнтів пошкоджень груп 

конструкцій паль, балок і плит верхньої будови відповідно. 

За допомогою цієї моделі можна оцінити вплив всіх досліджуваних факторів 

на вихідний параметр, а також зробити відповідний прогноз. 

На рис. 3.6 представлені графіки залежності обчислених частот власних 

коливань по першій формі від зміни значень коефіцієнтів пошкоджень даної 

групи елементів конструкції при фіксованих значеннях, рівних 1 (без 

пошкоджень) для двох інших груп. Пунктиром показані графіки функцій без 

урахування квадратичних складових і компонент, що враховують взаємний вплив 

параметрів. 

Аналіз отриманої моделі показує, що всі три фактори лінійно впливають на 

вихідний параметр. Найбільший вплив на період коливань становлять фактори х1 і 

х2. Наявність негативних квадратичних ефектів при всіх досліджуваних факторах 

свідчить про те, що при подальшому збільшенні факторів х1 і х2 і зменшення 

фактора х2 за межі їхнього варіювання істотного збільшення вихідного параметра 

не відбудеться. 

Суттєвої взаємодії між факторами х1 і х3, х2 і х3 не відзначено. Оскільки 

члени рівняння не роблять істотного впливу, то вони були відкинуті як 

малозначущі. На рис. 3.7 представлена залежність (поверхня відгуку) частоти 

першої форми коливань від значень коефіцієнтів збереження груп елементів паль 

і балок верхньої будови причальної споруди естакадного типу для отриманої 

математичної моделі. 

Отримане рівняння дозволяє сказати про те, що «динамічний коефіцієнт 

вагомості» (співмножник при членах Х1, Х2 і Х3) відрізняється від «економічних» 
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коефіцієнтів в абсолютних значеннях. У табл. 3.9 представлені для порівняння 

значення коефіцієнтів вагомості груп однорідних елементів, отриманих 

експериментально і наведених в [33]. 
 

Таблиця 3.9 

Значення коефіцієнтів вагомості 

 

Коефіцієнт вагомості групи однорідних елементів 

Палі 
Балки верхньої 

будови 

Плити покриття 

території 

Нормативне 0,50 0,20 0,15 

Експериментальне 74% * (0,37) 22% * (0,11) 4% * (0,02) 

*
Сума для експериментальних значень = 100%. 

 

 

Рис. 3.6. Графіки залежності обчислених частот власних коливань по першій 

формі 

 

З точки зору фізичного сенсу отриманих залежностей, наприклад, 

розглядаючи деяку абстрактну систему виду зосередженої маси на пружині — 

стрижні (рис. 3.8) — лінійного осцилятора, для якого визначення власної частоти 

може бути виконано за формулою [76]: 
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√(

   

   
 
  

  
),       (3.7) 

де   — частота, Гц; 

   — згинальна жорсткість пружини (стрижня); 

  — зосереджена маса, кг, 

до виду якої може бути приведена конструкція розглянутого причалу, для якого 

сумарна жорсткість паль має більший вплив, ніж елементи верхньої будови, що 

забезпечують їхню спільну роботу і, по суті, в більшій мірі відповідають за 

параметр «маса» в даній системі. 

 

 

Рис. 3.7. Залежність частот власних коливань по першій формі від зміни 

значень коефіцієнтів збереження груп елементів паль і балок ростверку 

 

 

Рис. 3.8. Лінійний осцилятор. «Силовий» набір причалу естакадного типу 
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3.5. Визначення залежності коефіцієнта збереження споруди за 

результатами порівняння результатів чисельного моделювання і натурного 

визначення власних частот коливань 

При створенні розрахункових схем, що враховують ушкодженість окремих 

елементів групи «А», розподіл дефектних елементів мав якийсь «псевдо»-

випадковий характер. З метою оцінки впливу взаєморозташування пошкоджених 

елементів на частоти власних коливань виконаний ряд чисельних експериментів, 

що дозволяють оцінити цей параметр. На розрахунковій схемі причальної 

споруди – облямівці естакадного типу на призматичних залізобетонних палях, 

перетином 40х40 см, з монолітним залізобетонним ростверком у вигляді 

ребристої плити, моделювалися пошкодження тільки паль в зоні змінного рівня 

води, які відповідають різним значенням коефіцієнта збереження споруди, що 

визначається відповідно до методики [33]. Було виконано серію з 50 розрахунків і 

проведено порівняння з результатами розрахунку «еталонної» схеми, для якої 

коефіцієнт збереження склав 1,0 (без пошкоджень). 

Як прототип при створенні розрахункової схеми був обраний реальний 

об’єкт – причал № 21 (портового холодильника) Одеського морського 

торговельного порту. Були використані Паспорт споруди, а також матеріали 

технічних обстежень, виконаних в різні роки, включаючи підводно-водолазне 

обстеження. (Документація знаходиться в архіві «ЧорноморНДІПроект», 

м. Одеса). На рис. 3.9 представлені фотографії загального вигляду конструкцій 

причалу з боку пасажирського пірса. 

На рис. 3.10, 3.11 представлені поперечні розрізи конструкції причалу і план 

пальового поля. 

Моделювання і розрахунок виконувалися із застосуванням програмного 

комплексу «SCAD». Оцінювалися результати визначення першої форми власних 

коливань (поступальні коливання поперек довжини секції). 

Методика проведення чисельного експерименту включала в себе: 

– побудову «ідеальної» кінцево-елементної просторової моделі причальної 

споруди естакадного типу на підставі паспортних даних (розміри перерізів 
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елементів, тип матеріалу, сполучення та ін.); 

 

 

Рис. 3.9. Причал № 21 ОМТП 

 
 

 

Рис. 3.10. Причал № 21 ОМТП. Поперечні розрізи 
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Рис. 3.11. Причал № 21 ОМТП (фрагмент). План пальового поля секції 1 

 

– формування пакету з 50 підсхем з введенням дефектів — пошкоджень паль, 

відповідних відомим значенням коефіцієнта збереження споруди (в межах 0,70–

0,95), з вихідної «ідеальної» схеми-прототипу. Нумерація розрахункових схем 

відповідає наступним принципам: 1–25 «хаотичне» розташування пошкоджених 

паль в межах розглянутої секції; 26–40 розташування пошкоджених елементів 

паль в поздовжніх рядах; 41–50 розташування пошкоджених елементів в 

суміжних поперечних рядах; 

– визначення власних частот і форм коливань для «ідеальної» схеми і схем, з 

урахуванням пошкоджень, при еквівалентних значеннях експлуатаційних 

навантажень; 

- визначення змін частот коливань за формами для «ідеальної» схеми і схем 

з урахуванням пошкоджень і співвідношення їх із значеннями коефіцієнтів 

збереження споруди  

Отримані залежності значень збільшень періоду власних коливань, виражені 

в % при різних коефіцієнтах збереження споруди, для схем №№ 3, 7, 14, 21, 23, 

34, 42, 50 представлені на графіках, рис. 3.12. 

На причалі були виконані виміри і визначена власна частота коливань для 

встановленої першої форми. «Еталонна» схема, за результатами розрахунку, має 

частоту 7,69 Гц (відповідає періоду 0,13 с). При прийнятих навантаженнях: власна 

вага елементів конструкції, експлуатаційна навантаження 2 тс/м
2
, рівномірно 
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розподілена по плиті верхньої будови. Тилове сполучення моделювалося як 

шарнірно-піддатливе, в вузлах по краю плити верхньої будови, з забороною 

вертикальних переміщень. Палі моделювалися стрижневими елементами з 

защемленням в нижній точці, що відповідає глибині 0,65 м від проєктного 

положення підпричального укосу. За результатами вимірювань із застосуванням 

одного датчика СМ 3-КВ був отриманий період 1-ї форми 0,2 с. Вимірювання 

виконувалися на 3-й секції, тому що потрібно виключити вплив портального 

крана. 

 

 

Рис. 3.12. Графіки залежностей зміни періоду 1-го тону коливань від коефіцієнтів 

ушкодженості 
 

За результатами технічного обстеження стан причалу відповідає 

«аварійному», таким чином, відповідно до графіка на рис. 3.12, розрахункову 

величину періоду «еталонної» схеми слід збільшити, за максимальним значенням, 

на 10,7%, що складе 0,13 + 0,107х0,13 = 0,1439 с. (Помилка щодо натурних 

вимірювань становить до 40%.) 
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3.6. Визначення коефіцієнта збереження споруди методом 

співвідношення приростів 

Якщо уявити в загальному вигляді функцію форми і частоти власних 

коливань, можна записати вираз виду: 

    (  еометрия    есткость    асс     раничн е условия ) (3.8) 

де (в термінах МСЕ для методу переміщень): 

  – частота по i-тій формі власних коливань, Гц; 

«Геометрія» – в фізичному сенсі – опис розмірів конструкції і її частин. 

В термінах МСЕ – порядок розглянутої задачі (координати вузлів розрахункової 

схеми при обраному ступені дискретизації, типи кінцево-елементної 

апроксимації елементів конструкції і т. п.); 

«Жорсткість» – узагальнена матриця жорсткостей елементів конструкції К; 

«Маси» – узагальнена матриця зосереджених (вузлових) мас М; 

«Граничні умови» – відомі компоненти узагальненої матриці вузлових 

переміщень (з певним ступенем спрощення, оскільки слід розрізняти статичні і 

кінематичні граничні умови, розподілені пружні властивості і т. п.). 

Математично завдання розрахунку форм і частот коливань зводиться до 

визначення i найменших власних значень і власних векторів системи рівнянь 

порядку N (i << N): 

KU = MU∧,     (3.9) 

де 

∧
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, Λi = ωi
2
, i = 1, 2, .. N,    (3.10) 

ωi – кутова частота вільних коливань; 

U – матриця, стовпці якої відповідають переміщенням для i-ої форми власних 

коливань. 

Причому, 0 < λ1 <λ2 <λi <λN. 

Як зазначалося в розділі 2, моделювання дефектів конструктивних елементів 
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може проводитися різними прийомами. Найбільш «радикально», за фізичної 

відсутності або при повному руйнуванні елемента – його видалення зі схеми, або, 

що зустрічається набагато частіше, шляхом зміни параметра його жорсткості. 

Певні труднощі виникають і при моделюванні граничних умов, наприклад: 

моделюванні паль і їхньої взаємодії з ґрунтом. Всі ці фактори призводять до 

випадків, коли визначені за результатами розрахунку частоти не збігаються з 

виміряними на існуючому об’єкті. 

Таким чином: 

1. Визначення власних частот і форм коливань може бути інтегральною 

оцінкою параметра «жорсткість» (див. формулу 3.8), що, по суті, є синонімом 

«технічного стану елементів конструкції групи А». 

2. При виявленому близькому до лінійного характеру змін власних частот від 

жорсткостей окремих елементів конструкції помилка при визначенні їхніх 

значень за результатами чисельного моделювання щодо виміряних в натурі 

багаторазово перевищує результати обчислень (див. розділ 3.3). 

3. Коригування вихідної моделі до близького збігу обчислених і виміряних 

значень можливе тільки при наявності даних по технічному обстеженню стану 

конструкцій та підбору граничних умов. 

Розглянемо системи * + і * +. Нехай відповідно до (3.8) в цих системах 

відрізняється параметр «жорсткість». Тоді матриці узагальнених жорсткостей 

КА≢КВ, причому розміри матриць однакові. Існує така матриця Кпр, для якої 

справедливо КАхКпр=КБ. Тоді за формулами (3.9), (3.10), ∧А х Кпр
тр

 = ∧Б, тобто для 

головної діагоналі, для деяких елементів справедливий вираз: 

   

   
 = Ci,        (3.11) 

де сi – деяка константа. 

При зміні матриць М це співвідношення зберігається. 

Для ілюстрації на рис. 3.13 представлені графіки зміни власних частот 

коливань лінійних осциляторів, обчислених при зміні мас для двох різних 

жорсткостей (аналоги систем А і В). По графіках видно, що при нелінійному 
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характері зміни частоти зберігається лінійна взаємна кореляція. 

 

Рис. 3.13. Графіки залежностей зміни частоти коливань лінійних осциляторів (з 

різними жорсткостями) від маси 

 

Локалізація дефектів 

Визначення власних частот і форм з точки зору обчислення в програмних 

комплексах, що реалізують МСЕ — підхід, не залежить від «реального» стану 

конструкції. У даному твердженні мається на увазі, наприклад, моделювання 

роботи залізобетонного каркаса будівлі при відсутньому елементі — довільної 

колони. Виникаючі в елементах каркаса напруги, при вилученні такого елемента, 

викличуть його обвалення (руйнування ряду інших елементів внаслідок 

виникнення таких напруг, які будуть перевищувати опір матеріалу) в реальних 

умовах, але з точки зору розрахункових комплексів, якщо в системі не будуть 

виникати великі переміщення, система буде розрахована без обмежень. До речі, 

цей підхід часто використовується при верифікації (валідації?) розрахункових 

схем (традиційно питання коректності відображення реальних процесів при 

чисельному моделюванні в вітчизняних джерелах прийнято ототожнювати з 

терміном «верифікація». Хоча правильніше вживати в більш широкому сенсі 

термін «валідація»). Для розглянутого причалу (розд. 3.5) за результатами 

обстеження встановлена відсутність частини паль в результаті аварійного впливу 

плавзасобу (наприклад, навігаційної помилки при вході в порт дизель-

електричного підводного човна у зануреному стані). Для цієї ділянки діють 

Гц 

кг 
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обмеження по експлуатації, а саме: заборона на проїзд транспорту, складування 

вантажу і переміщення портального крана. Для причальних споруд – 

залізобетонних естакад – облямівок на призматичних палях, введення в 

розрахункову схему пошкоджених паль, з локалізацією їхнього розташування, без 

оцінки НДС елементів з точки зору можливого існування конструкції, призводить 

до випадків, коли форми коливань для нижчих частот змінюють свій характер. 

Надалі передбачається, що характер розглянутих пошкоджень паль і їхнє взаємне 

розташування є таким, що не впливає на зміни форм нижчих частот коливань 

(відбуваються тільки зміни їхнього періоду), а якщо це і спостерігається, то такі 

схеми вважаються недостовірними і подальшому аналізу не підлягають. 

Загальним завданням експериментально-аналітичного методу визначення 

коефіцієнтів безпеки є мінімізація натурних робіт з обстеження, а особливо – 

виняток підводно-водолазного обстеження. У разі серйозних деформацій верхньої 

будови, видимих руйнувань, тріщин, переміщень завжди виконується 

позаплановий огляд і обстеження. Тому в подальшому застосування 

запропонованого методу буде орієнтоване на планові роботи, пов’язані з 

паспортизацією, продовженням ресурсу і т. п. (В пропонованих термінах – з 

виключенням локалізації значних дефектів.) 

Запропонована методика може бути представлена блок-схемою (рис. 3.14). З 

урахуванням вищевикладеного застереження щодо локалізації і значних дефектів 

окремих елементів в представлену схему введений пункт 10, для якого не 

обмовляється термін виконання роботи, зважаючи на невизначеність її складу і 

обсягів, які можуть бути визначені тільки для реальної (не абстрактної) 

причальної споруди. 

Введемо наступні позначення: 

  
н – частота по 1-й формі власних коливань, Гц, нижній індекс – при 

інтенсивності (рівні) навантажень М1, верхній індекс – виміряних безпосередньо 

на спорудженні (натурні); 

  
м – частота по 1-й формі власних коливань, Гц, при рівні навантажень М2, 

обчислена для мат. моделі. Відповідно: 
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Рис. 3.14. Блок-схема і орієнтовна тривалість етапів робіт при динамічному 

обстеженні причалів естакадного типу 

  
м=   

м⁄  – період коливань для 1-ї форми, з 

     
м     

м    
м ,     (3.12) 

     
м  – приріст (зміна) частоти коливань для 1-ї форми  обчислених для 

моделей  при зміні рівня навантажень   для завантажень 1  2  

          
н       

м ,       (3.13) 

де      – відношення змін частот коливань для 1-ї форми, при зміні рівня 
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навантажень М для завантажень 1, 2, обчислених для моделей, і виміряних 

безпосередньо на причалі (спорудженні). 

Надалі досліджувався вплив на коефіцієнт збереження споруди можливості 

пошкодження окремих паль. Попередньо було виконано ряд розрахунків для 

визначення коефіцієнта збереження споруди із заданими ушкодженнями паль. У 

табл. 3.10 представлені результати проміжних обчислень. 

 

Таблиця 3.10 

Результати проміжних обчислень 

№ схеми Кзбер 

Рівень 

навантаження 

τ, 

з 

λ, 

Гц
 

Δλ, 

% 

Δλ, 

Гц 

1 1,0 
М1 0,131 7,634 0,0 

0,541 
М2 0,141 7,092 7,63 

2 0,9 
М1 0,135 7,407 3,05 

0,558 
М2 0,146 6,849 11,45 

3 0,8 
М1 0,137 7,299 4,58 

0,588 
М2 0,149 6,711 13,74 

4 0,7 
М1 0,140 7,143 6,87 

0,607 
М2 0,153 6,536 16,79 

5 0,6 
М1 0,142 7,042 8,40 

0,632 
М2 0,156 6,410 19,08 

6 0,5 
М1 0,151 6,623 15,27 

0,634 
М2 0,167 5,988 27,48 

 

Прийняті рівні навантажень в схемах відповідають величинам: 

– М1 – 20 кН/м
2
 (вага баласту, плит покриття, складовані на причалі піддони і 

коробки з мороженими морепродуктами). Відповідна рівню М1 частота (період), 

виміряна безпосередньо на спорудженні, склала 5,0 Гц (0,2 с); 

– М2 – 30 кН/м
2
 (те саме, що М1 з додатковою вагою автотранспорту і 

навантажувачів; автотранспорт і навантажувачі були зосереджені у тиловій зони 

(біля рампи). Загальна вага оцінена за величиною вантажопідйомності і, 

безумовно, зі значною похибкою. У зв’язку з цим навантаження М2 в схемах 
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моделювалося як М1 з додатковим навантаженням в 10 кН/м
2
 на смугу, шириною 

2 м у тиловій межі. Відповідна рівню М2 частота (період), виміряна безпосередньо 

на спорудженні, склала 4,367 Гц (0,229 с). 

На рис. 3.15, 3.16 наведені графіки залежностей обчислених значень власних 

частот за першою формою коливань від коефіцієнтів безпеки при різних рівнях 

завантажень і величини збільшень (змін) частот коливань першої форми для 

різних рівнів завантажень від коефіцієнтів збереження. 

 

 

Рис. 3.15. Графіки залежності періоду коливань першої форми τ, с від 

коефіцієнта безпеки при рівнях завантажень М1 і М2 

 

На рис. 3.16 показано обчислене значення приросту частоти при рівнях 

завантажень М1 і М2 для натурних вимірювань (5,0–4,367 = 0,633 Гц) і відповідне 

йому теоретичне значення коефіцієнта збереження ∿0,55 (фізичний знос – 45%). 

За формулою (3.13)     =1. Відповідно до табл. 3.2 загальний стан споруди може 

бути кваліфіковано як «незадовільний», а відповідно до табл. 3.5 – стан споруди 

«обмежено працездатний». Необхідний захід – капітальний ремонт. За 

результатами обстеження, внесеним в паспорт споруди, технічний стан причалу 

визнано «обмежено працездатним, на окремих ділянках – аварійним». 
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Рис. 3.16. Графік залежності приросту (зміни) частоти коливань Δλ, Гц, першої 

форми при рівнях завантажень М1 і М2 від коефіцієнта збереження споруди 

 

3.7. Динамічний моніторинг причальних споруд 

 

Нормативне забезпечення питань динамічного моніторингу будівельних 

конструкцій будівель і споруд, наприклад, міститься в [154]. Вітчизняних 

нормативних документів немає. 

В якості основних завдань моніторингу розглядаються: контроль технічного 

стану з метою виявлення зміни напружено-деформованого стану для своєчасного 

проведення обстеження; відстеження ступеня і швидкості зміни технічного стану. 

При цьому при динамічному моніторингу, згідно з додатком «М» [154], 

визначаються наступні параметри: 

– значення періоду основного тону власних коливань уздовж ортогональної 

горизонтальної системи осей (уздовж і поперек споруди) і вертикальної осі; 

– значення логарифмічних декрементів основного тону власних коливань 

уздовж ортогональної горизонтальної системи осей (уздовж і поперек споруди) і 

вертикальної осі. 

Критерієм оцінки стану за результатами динамічного моніторингу є 

розбіжність виміряних динамічних характеристик, в порівнянні з попередніми, на 

10%. При цьому для будівлі або споруди призначається обов’язкове позапланове 
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технічне обстеження. 

Для будівель і споруд, за умови оцінки технічного стану як працездатного, 

періодичність динамічного моніторингу визначається двома роками. 

На вимогу п. 5.3 [16] пропонується розміщення станцій інженерно-

сейсмометричної служби на об’єктах підвищеної відповідальності, 

експериментального будівництва і висотних (вище 73,5 м). Наказувана п. 5.3.3. 

обов’язкова динамічна паспортизація, на жаль, має бути проведена відповідно до 

«…процедури, визначеній у відповідних нормативних актах», які на даний 

момент відсутні. 

Як зазначалося в розділі 3.1, апаратура інженерно-сейсмометричних станцій 

є досить дорогою, а використання результатів записів — цифрових сейсмограм, 

акселерограм, велосіграм вимагає додаткової обробки і інтерпретації. 

Використання в якості сигнальної величини спектральної характеристики 

значно спрощує питання метрологічного забезпечення і дозволяє на більш 

примітивному рівні реалізувати процес обробки одержуваної інформації. На рис. 

3.17 представлена графічна ілюстрація побудови спектральної характеристики 

довільної неперервної функції, що імітує запис сейсмодатчика (сейсмографа). 

 

Рис. 3.17. Механічна інтерпретація побудови функції спектральної щільності 

сейсмограмою 

 

Як зазначалося в попередніх розділах (див. рис. 3.13), в реальних умовах 
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система буде чутлива до параметрів «маса» і «жорсткість». Причому вплив маси 

легко може вивести параметр частоти, що визначається (такої, що вимірюється, 

контролюється), першого тону коливань за 10% нормованого інтервалу. 

Співвідношення ваг мас завантажень для різних конструкцій 

В рамках даної роботи було зроблено спробу оцінити співвідношення 

величин, що враховуються в розрахунках конструкцій навантажень (завантажень). 

Подібні систематичні дослідження автору знайти не вдалося. За аналогією з 

термінологією [155], де для оцінки вагової ефективності запроєктованої несучої 

дерев’яної конструкції покриття, використовується коефіцієнт власної ваги, що є 

функцією типу, прольоту і величини корисного нормативного навантаження, 

пропонується ввести якийсь оцінний параметр «коефіцієнт ефективності», який 

може бути отриманий відношенням корисного експлуатаційного навантаження до 

постійних навантажень, що діють на споруду. 

Так, для причалів естакадного типу з залізобетонною верхньою будовою на 

призматичних залізобетонних палях, при діапазонах глибин 6,0–11,5 м, ставлення 

експлуатаційного навантаження до власної ваги елементів, отримане при 

розрахунках в програмних комплексах, без моделювання «другорядних» 

елементів (конструкцій групи «В» – бортової балки, колесовідбивачів тумб і ін.) 

при категорії навантаження 2, 3 склало 1,3–1,9. 

Виконане автором розрахункове обґрунтування конструкцій житлових 

будівель різних типів дозволило вивести величину: 

– для будівель житлових будинків різної поверховості, виконаних за схемою 

безригельного каркаса з заповненням полегшеними стіновими матеріалами 

(газобетон, ефективні керамічні блоки і т. п.), з «стандартними» прольотами (до 

6–7 м), з колонами квадратного перетину, діафрагмами і ядрами жорсткості у 

вигляді монолітних залізобетонних ліфтово-сходових вузлів, реалізованих 

будівництвом в містах Одеса, Іллічівськ (Чорноморськ), Київ, Миколаїв в межах 

0,10–0,17 (враховувалося ставлення сумарної величини корисного 

(експлуатаційного) навантаження до суми навантажень від власної ваги елементів 

каркаса, заповнення, стяжок, інж. обладнання тощо); 



 110 

– для будівель житлових будинків різної поверховості, виконаних за схемою 

крупноблочного типу і з цегляними стінами — 0,04–0,09 (для найдовшого 

підвісного моста Акасі-Кайке, що з’єднує місто Кобе з островом Авадзі, Японія, 

довжина центрального прольоту – 1991 м, загальна довжина – 3911 м, цей 

показник склав – 0,09). 

З наведених співвідношень видно, що слід з акуратністю підходити до 

параметру зміни частоти (періоду) тону власних коливань в конструкції, що 

підлягає моніторингу. У розділі 4 цієї роботи буде наведено приклад оцінки 

навчального корпусу Гідротехнічного факультету Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, з описом встановленого ефекту впливу мас, що 

враховуються, від короткочасних (експлуатаційних) завантажень. 

Таким чином, завдання динамічного моніторингу повинне бути ув’язане з 

типом конструкції і величиною запропонованого «коефіцієнта ефективності». 

Повертаючись до рис. 3.13, зміна маси на третину призводить до зміни періоду 

коливань на 40%. 

Загальна ідея моніторингу зводиться до отримання безперервного цифрового 

сигналу – велосіграми, в довільних одиницях, з диференціюванням і побудовою 

спектральних характеристик в обумовленому діапазоні, з використанням 

алгоритмів: DFT (дискретного перетворення Фур’є) або FFT (швидкого 

перетворення Фур’є). В цьому випадку необхідно розбиття потоку даних на 

кадри, тривалістю в залежності від очікуваного тону першої форми коливань. За 

теоремою Котельникова, при очікуваному періоді першого тону в діапазоні 1–2 с, 

достатня тривалість кадру складе 4 с. 

Схема роботи системи моніторингу представлена на рис. 3.18. 

Одержуваний аналоговий сигнал від велосіметрів СМ3-КВ або аналогічних, 

встановлених стаціонарно на причалі, перетворюється за допомогою АЦП, 

забезпеченого попередніми підсилювачами і фільтрами, в цифровий вигляд і 

передається на сервер обробки і зберігання інформації (в якості сервера може 

виступати персональний комп’ютер) по провідному або радіоканалу. Вся 

інформація, що надходить, підлягає запису у вигляді окремих файлів, з 
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маркуванням по часу. Залежно від протяжності причальної споруди, її 

конструктивних особливостей та ін. кількість встановлюваних датчиків може 

варіюватися від мінімально 1 до 4 на секцію. 

 

Рис. 3.18. Схема роботи системи динамічного моніторингу 

 

Для аналізу відбувається формування кадру постійної тривалості, для якого 

формується спектр в заданому діапазоні (для скорочення обсягу і спрощення 

аналізу передбачається контроль за відповідним тоном коливань, відповідно, 

частотний інтервал для аналізу може бути звужений). Відніманням отриманого 

спектра для кадру t з деякого «еталонного» спектра Т і оцінкою результату 

формується сигнальний маркер про нормальний стан або розбіжності спектрів, що 

може бути розцінено як зміна навантаження (маси), зміна характеристик 

жорсткості конструкції, або будь-який вплив – навал судна, падіння вантажу, удар 
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автотранспорту у бортову балку і ін. Від оператора системи, при надходженні 

сигналу при розбіжності спектрів, потрібно оцінка ситуації з точки зору 

складування вантажу на причалі, шляхом вибору нового «еталонного» спектра, 

відповідно до даних оператора (тальмана). Якщо вантажні операції на причалі не 

виконуються, то треба переглянути, наприклад, матеріали відеофіксації для 

встановлення моменту часу на предмет виявлення нештатних впливів. Оцінка 

результату віднімання спектрів, умовно показана на схемі порівнянням з «0», 

може бути налаштована таким чином, щоб забезпечувати оцінку із заданою 

точністю, виключаючи «помилкові» спрацьовування. При різних значеннях 

потужності в оцінюванному та «еталонному» спектрах важливо оцінити 

можливий дрейф частоти при однаковій щільності спектра. 

 

3.8. Висновки до розділу 

1. За результатами узагальнення даних натурних динамічних випробувань і 

математичного моделювання запропонована методологія експрес-оцінки 

технічного стану причальних споруд естакадного типу. 

2. Сформульовано основні вимоги до засобів вимірювання, обробки, 

цифрового перетворення сейсмічних сигналів для прийнятого в роботі методу 

реєстрації мікроколивань при динамічному обстеженні будівельних конструкцій. 

Обґрунтовано можливість значного зниження вартості комплекту обладнання в 

порівнянні з готовими системами, представленими на ринку. 

3. Розроблено систему реєстрації та обробки слабких сейсмічних сигналів 

на базі стандартних велосіметрів СМ3-КВ. 

4. За аналогією з загальноприйнятою системою оцінки фізичного зносу за 

економічними показниками проведена оцінка впливу дефектів типів елементів 

конструкції групи «А» для причальних споруд естакадного типу з залізобетонною 

верхньою будовою на призматичних залізобетонних палях на зміну частоти 

(періоду) власних коливань за першим тоном. З використанням методики 

планування експерименту для конкретної споруди отримана регресійна 

залежність (математична модель) впливу на динамічні характеристики 
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пошкоджень паль і елементів ростверку. 

5. Встановлено залежність коефіцієнта збереження споруди і його 

динамічних характеристик. Запропоновано методику оцінки коефіцієнта 

збереження за результатами чисельного моделювання і натурного визначення 

власних частот коливань. 

6. На підставі розробленої методології виконано визначення коефіцієнта 

збереження причальної споруди і порівняння отриманих результатів з 

встановленими в процесі традиційного візуально-інструментального технічного 

обстеження. 

7. Дана оцінка застосовності розробленої методології за деякими 

критеріями, розроблена схема проведення динамічного обстеження. 

8. Запропоновано схему виконання постійного моніторингу технічного 

стану елементів конструкції групи «А» для причальних споруд естакадного типу з 

залізобетонною верхньою будовою на призматичних залізобетонних палях з 

урахуванням експлуатаційних режимів. 

9. Розроблений комплекс апаратури може бути використаний для вирішення 

завдань, пов’язаних з визначенням власних частот коливань не тільки причальних 

споруд естакадного типу, а й будь-яких будівельних об’єктів, будівель і споруд. В 

тому числі в коло таких завдань входять питання верифікації розрахункових схем, 

завдання, пов’язані з визначенням резонансних впливів, експрес-технічного 

обстеження та ін. В розділі 4 наведені результати використання розробленого 

методу і створеного комплексу обладнання для уточнення розрахункових моделей 

при розрахунках несучої здатності будівель і споруд. 

 



 114 

РОЗДІЛ 4 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ДИНАМІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ І 

РОЗРОБЛЕНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РІЗНИХ 

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

4.1. Загальні відомості 

Як зазначалося в розділі 3, використання динамічних характеристик, 

отриманих із застосуванням розробленого комплексу, може носити 

найрізноманітніший характер. Це і верифікація розрахункових схем, і визначення 

резонансних частот, і моніторинг, і визначення технічного стану будівельних 

конструкцій, їхніх фрагментів та споруд в цілому. Однак, як і у всякого методу, 

існує деяка область застосування. Наприклад, використовуваний і методологічно 

розроблений прийом оцінки співвідношення приростів буде добре працювати для 

споруд з високим значенням коефіцієнта використання. Для конструкцій з малими 

значеннями цього коефіцієнта інформативним буде використання безперервної 

реєстрації динамічних характеристик. Не даючи принципового діапазону 

визначень «велике» і «мале» значення,одночасно слід зазначити і принципово 

можливу (* або неможливу) оцінку величини корисного навантаження на споруду 

в момент виміру динамічних характеристик як складову при обліку ваг мас при 

розрахунках. 

Компактність і не висока вартість системи, з одного боку, дозволяє 

використання її в якості стандартного інструментарію, що доповнює арсенал 

вимірювальної апаратури. (Наприклад, при вирішенні завдань, пов’язаних з 

технічним обстеженням будівельних конструкцій, широко використовуються 

прилади неруйнівного контролю, які є в арсеналі інженерів з технічного 

обстеження. А ще 10–15 років тому факт застосування приладів ультразвукового 

контролю зв’язувався з виїздом кваліфікованого фахівця. Аналогічно — 

використання систем тепловізійного контролю. Систем супутникової навігації, 

різних сканерів і т. п.) 

Окремо слід відзначити принципові питання метрологічного забезпечення 

розробленого інструментарію. Якщо для завдань сейсмометрії важливо і критично 
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необхідно мати достовірні значення вимірюваних величин в чітко визначений 

момент часу, то для застосовуваного підходу важливо забезпечити необхідні 

характеристики вимірювальних приладів і АЦП. Математична обробка дозволяє 

отримати інформацію, що аналізується, незалежно від тарувальних характеристик 

каналів, в тому числі без точної прив’язки до маркерів часу. 

Для багаторазово статично невизначених систем або систем з великим 

числом динамічних ступенів свободи спостерігається значний ефект переходу 

кількісних показників у якісні. Або, як зазначалося в розділі 3, зміна самих форм 

коливань в залежності від зміни тільки лише співвідношень жорсткісних 

характеристик при незмінній геометрії розрахункових схем. При правильній 

постановці завдання, розроблений вимірювальний комплекс дозволяє визначати 

характер нижчих (перших) форм коливань. 

 

4.2. Верифікація розрахункових схем 

Як зазначалося раніше, правильно було б використовувати термін 

«валідація», визначення якого може бути наступним: процес визначення ступеня 

відповідності розрахункової моделі реального фізичного об’єкта в рамках області 

планованого використання даної моделі. Але традиційно серед інженерів-

будівельників, які виконують розрахункове обґрунтування, використовується 

термін «верифікація» [50]. 

Конструкція складу 

В рамках виконання договору від 7 квітня 2011 р., в складі колективу 

проєктної групи ПП «Ретроград», м. Одеса, були запроєктовані конструкції 

складу для причалу № 17 в п. Південний, розташованого на території ТОВ «ТІС-

Міндобрива». 

Завдання з проєктування зводилося до розробки конструкції, що дозволяє 

збільшити ємність складу за рахунок збільшення площі, причому нова 

конструкція повинна бути зведена над існуючою зі збереженням на час 

будівництва нормального технологічного режиму експлуатації лінії з 

перевантаження мінеральних добрив, в тому числі з захистом складованого 
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вантажу від атмосферних опадів. Як проєктне рішення була прийнята конструкція 

у вигляді тришарнирної арки зі сталевих прокатних профілів, з розташуванням у 

плані кроком 6 м, з улаштуванням прогонів і обшивкою профільованими листами. 

Проліт арки — 42 м, довжина складу — 182 м, висота від рівня підлоги — 23 м. 

План і розріз представлені на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Конструкція складу. План. Поперечний розріз 

 

Розрахункове обґрунтування конструкції виконувалося із застосуванням ПЗ 

«SCAD». Загальний вигляд схеми представлений на рис. 4.2. 

Для реалізації шарнірного обпирання арок на фундамент розроблений вузол, 

модель якого виконана з використанням об’ємних елементів, розрахована з 

використанням ПЗ «SCAD», представлена на рис. 4.3. 
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Рис. 4.2. Розрахункова схема. Фрагмент. Загальний вигляд. Конструкція 

піварки 

 

 

Рис. 4.3. Вузол шарнірного обпирання арки. Розрахункова схема. Креслення 

 

Порядок зусиль, які сприймаються шарніром, становить до 300 кН на окрему 

фасонку. Проєкт реалізовано та закінчено будівництвом. На рис. 4.4, 4.5 

представлені фото конструкцій в процесі виконання будівельно-монтажних робіт. 
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Рис. 4.4. Вузол шарнірного обпирання арки 

 

 

Рис. 4.5. Встановлена арка. Склад в процесі експлуатації 
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Оскільки моделювання шарніра виконувалося із застосуванням об’ємних 

елементів, що являло певне нововведення в розрахунковому обґрунтуванні 

будівельних конструкцій, а подібних аналогів — реалізованих будівництвом 

проєктів у вільному доступі не існувало, будь-які рекомендації щодо розрахунку 

та конструювання великих шарнірів в нормативно-довідковій літературі відсутні, 

необхідно було зробити верифікацію застосовуваних розрахункових схем. Для 

цієї мети в тому числі були виконані виміри періодів власних коливань секцій 

складу уздовж довгої сторони і в площині арки для кожної з секцій і виконано 

порівняння з результатами динамічних розрахунків — визначення власних частот 

і форм коливань в розрахунковій схемі при певних характеристиках піддатливості 

шарніру. 

Вимірювальний комплекс розміщувався на транспортній галереї, підвішеній 

до арок. На рис. 4.6 представлена фотографія комплексу в процесі виконання 

вимірювань. 

 

Рис. 4.6. Розташування датчиків вимірювального комплексу 

 

У табл. 4.1 представлені результати розрахункових і виміряних значень. 
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Таблиця 4.1 

Частоти і форми коливань 

Номер 

форми 

Попередньо обчислені значення Виміряні 

Частота/ 

період,  

Гц/с 

Ілюстрація 

Модальні маси, % Частота/ 

період, 

Гц/с 
Х У 

1 0,892/1,117 

 

0,141 71,318 0,89/1,124 

2 1,295/0,772 

 

53,551 0,674 1,30,0,769 

 

Вимірювання виконувалися в світлий час доби, в безвітряну погоду, при 

температурі повітря +18
0
С. Таким чином, були підтверджені правильність 

визначених розрахунком динамічних характеристик конструкції складу і, як 

наслідок, обліку резонансних явищ від роботи транспортних конвеєрів, 

встановлених на галереї, і визначення динамічної (пульсаційної) складової 

вітрового навантаження. 

Натурні вимірювання динамічних характеристик офісної будівлі 

Робота виконувалася в рамках реалізації проєкту з розміщення спеціального 

важкого обладнання (банківських сейфів) в підвалі будівлі за адресою: м Одеса, 

вул. Велика Арнаутська, 72–74. Будівля 12-поверхова з підвалом і технічним 

поверхом. Будівля каркасного типу, зі збірними, по збірним ригелів і монолітними 

ребристими залізобетонними перекриттями. Фундаменти пальового типу з 

монолітними залізобетонними ростверками. У будівлі побудови 1976 року (арх. 

Ванштейна Є. Г., головний інж. проєкту Фрак Л. М.) розміщувався спеціальний 

проєктно-конструкторський інститут. У 90-ті роки приміщення здавалися в 

оренду. У 2008–2009 рр. будівлю було реконструйовано, зі зміною об’ємно-

планувальних і, для окремих фрагментів, конструктивних рішень. Виконано 
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також заміну фасадних конструкцій, змінено конструкцію сходових клітин, 

влаштовано додаткове перекриття, виконано заміну інженерних систем та ін. 

Після реалізації проєктних рішень з реконструкції призначення будівлі — бізнес-

центр. При розгляді можливості розміщення сейфового сховища в підвальному 

поверсі будівлі постало питання про визначення несучої здатності існуючого 

пальового поля та розрахунковому обґрунтуванні діючих зусиль в палях з метою 

виявлення резервів або, при їхньої відсутності, влаштування додаткових окремих 

фундаментів. 

На рис. 4.7 представлено фото — вид будівлі по вул. В. Арнаутській. 

 

Рис. 4.7. Бізнес-центр «UNIQA Park Tower» 

 

Виконане розрахункове обґрунтування в рамках експертного висновку про 

технічний стан несучих і огороджувальних конструкцій будівлі, що містить розділ 

визначення динамічних характеристик будівлі, в тому числі для визначення 

сейсмічних впливів, не містить достатньо відомостей, які підтверджують 

висновки про наявність резервів несучої здатності, в тому числі пальової основи. 

Для коригування параметрів розрахункової моделі були виконані вимірювання 

частот перших тонів власних коливань в горизонтальній площині вздовж 

головного фасаду і в ортогональному напрямку. Вимірювання проводились 

03.04.2015 р. в проміжок часу 18:00–19:00 при помірному вітрі. У будівлі 

функціонували системи вертикального транспорту (ліфти), припливно-витяжної 
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вентиляції, опалення (насосне обладнання).Орієнтовне заповнення приміщень – 

до 10% від розрахункової інтенсивності корисного навантаження на 1 м
2
 площі. 

Вимірювання виконувалися в трьох точках на 9-му поверсі будівлі. На 

рис. 4.8 представлені точки установки сейсмоприймачів. 

 

Рис. 4.8. Схема установки сейсмоприймачів з нумерацією станцій 

 

Результати вимірювань зведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Зведена таблиця певних частот (періодів)  

першого тону коливань за напрямками 

№ станції Напрямок Частота, Гц Період, с 

1 
2 1,126 0,888 

1 1,063 0,941 

2 
2 1,122 0,891 

1 1,001 0,999 

3 
2 1,141 0,876 

1 1,026 0,975 

 

Було виконано детальне моделювання конструкцій будівлі з застосуванням 

ПЗ «SCAD», з коригуванням піддатливості паль фундаментів за результатами 

лабораторного уточнення фізико-механічних властивостей ґрунтів основи. 

Виконано аналіз розрахункової схеми з визначенням власних частот і форм 

1 

2 

3 
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коливань при відповідному перетворенні навантажень в маси. Схеми деформацій, 

відповідні обчисленим формам коливань, представлені на рис. 4.9, 4.10. 

 

Рис. 4.9. Схема деформацій. 1-ша форма коливань. Період 1,036 с 

 

Рис. 4.10. Схема деформацій. 2-га форма коливань. Період 0,887 с 

У табл. 4.3 представлені обчислені значення частот і періодів власних форм 

коливань. 

З представлених результатів видно, що перші дві форми коливань будівлі 

носять поступальний характер, що узгоджується з результатами виконаних 

вимірів. Оцінка результатів натурних вимірів і моделювання представлена в 

табл. 4.4.  
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Таблиця 4.3 

Періоди і частоти коливань 

Номер 

форми 

Власне 

значення 

Частоти Період Модальні маси (%) 

рад/сек Гц сек X Y Z 

1 0,165 6,063 0,965 1,036 0,02 49,347 0 

2 0,141 7,087 1,128 0,887 48,712 0,019 0 

3 0,125 7,994 1,272 0,786 1,969 0 0 

4 0,047 21,43 3,411 0,293 3,503 20,476 0 

5 0,045 22,118 3,52 0,284 11,174 8,066 0 

Сума модальних мас 65,377 77,91 0,014 

 

Таблиця 4.4 

Порівняння результатів чисельного моделювання та натурних вимірювань 

Напрямок 
Усреднений 

виміряний період, с 

Обчислений 

період, с 

Розбіжність 

с % 

1 0,971 1,036 0,065 6,2 

2 0,885 0,887 0,002 0,2 

 

Близький збіг обчислених і виміряних частот нижніх тонів коливань для 

будівлі дозволяє зробити висновок про адекватне представлення роботи будівлі в 

цілому у виконаній розрахунковій схемі. Більш «довгі» обчислені періоди 

коливань щодо виміряних значень можуть бути віднесені як до наближеної оцінки 

корисних навантажень в будівлі на момент проведення випробувань (реальна 

інтенсивність може бути нижче прийнятої), так і до консервативної оцінкі 

жорсткостей несучих елементів каркасу (клас бетону прийнятий на підставі 

експертного укладення, розміри окремих елементів прийняті за номенклатурою 

використовуваних серійних виробів і т. п.). За результатами виконаних 

розрахунків в уточненій схемі, з урахуванням можливих експлуатаційних 

(епізодичних) навантажень, при обчислених РСУ, в тому числі з урахуванням 

аварійних (сейсмічних) впливів, було доведено необхідність влаштування 

незалежного (окремого) фундаменту під сховище, що передбачається. На рис. 4.11 

представлено фотографію встановлених датчиків і вимірювального комплексу в 

процесі виконання вимірів. 
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Рис. 4.11. Вимірювальний комплекс в процесі роботи 
 

4.3. Визначення форм коливань за результатами розрахунків та 

натурних вимірювань 

Коригування розрахункової моделі навчального корпусу Гідротехнічного 

факультету ОДАБА 

У період з 2008 по 2013 рр. з різною періодичністю велося динамічне 

спостереження за будівлею корпусу Гідротехнічного факультету ОДАБА з 

використанням різних вимірювальних комплексів, в тому числі з використанням 

високоточної апаратури з мікросейсмічного районування, розробленої і 

використовуваної відділом сейсмічності Карпатського регіону інституту 

геофізики ім. Суботіна НАНУ. Окремі матеріали цих спостережень представлені в 

дисертаційній роботі д.т.н. Н. Г. Марьєнкова (НДІБК), який справив значний 

вплив на розвиток напрямку динамічного моніторингу. Н. Г. Мар’єнков в своїй 

роботі пише: «Зниження частоти за час сейсмомоніторингу будівлі протягом 5 

років становить 5,5%. При досягненні зниження частоти поперечних або 

поздовжніх коливань будівлі корпусу ГТС ОДАБА за першою формою до 10% 

слід провести обстеження технічного стану несучих конструкцій будівель для 

прийняття рішення про посилення конструкцій або ґрунту (з урахуванням 

необхідного розрахункового обґрунтування). З огляду на те що в корпусі ГТС 

експлуатується сейсмостанція, сейсмомоніторинг будівлі буде продовжений в 

найближчі 5 років, в тому числі в обов’язковому порядку після можливих 

землетрусів різної інтенсивності». 
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Саме в 2013 році було інструментально зафіксовано збільшення періоду 

власних коливань по 1-му тону, який був визначений формою «уздовж» довгої 

сторони будівлі. Цитата з роботи Н. Г. Марьєнкова: «Спектр горизонтальних 

поперечних мікросейсмічних прискорень в рівні 8-го поверху будівлі корпусу 

ГТС ОДАБА отриманий при обробці записів коливань в 2013 р. Частота 1,38 Гц 

(період 0,73 с) відповідає першій формі коливань будівлі (дані за період 2008 р. і 

2009 р. дорівнював 0,71 с)». 

Можливість, з одного боку, скористатися накопиченим матеріалом 

вимірювань різними вимірювальними сертифікованими комплексами для оцінки 

роботи розробленого обладнання та, з іншого боку, можливість детального 

обстеження технічного стану будівлі з метою його детального моделювання, 

стали підставою для виконаного комплексу робіт. 

Конструктивні та компонувальні рішення 

Будівля в плані прямокутна, розмірами 42х12 м. Висота становить 29,7 м від 

нульової позначки (8 поверхів), а заглиблення в ґрунт (по позначці підлоги в 

підвальних приміщеннях)  — 6,6 м. Висота поверху становить 3 м.  

Сітка колон будівлі — 6х6 м. Поперечний переріз колон — 400х400 мм. 

Конструктивно будівля каркасного типу з опертям збірних ребристих плит 

перекриття на ригелі. Конструкція ригеля представлена на рис. 4.12. Конструкція 

плити перекриття представлена на рис. 4.13. 

 

 

Рис. 4.12. Залізобетонний ригель 
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Рис. 4.13. Залізобетонна плита перекриття 

 

Всього в будівлі передбачено двоє сходів і чотири ліфтових шахти. Спирання 

конструкції сходів і сходових майданчиків виконано на жорстко закладені в 

несучі стіни залізобетонні балки, які, крім усього, виконують роль елементів, що 

пов’язують несучі стіни в єдину конструкцію. Стіни виконані з повнотілої 

глиняної цегли пластичного пресування маркою М100. Товщина несучих стін — 

380 мм. Самонесуча ліфтова шахта виконана із силікатної цегли, товщина стінок 

шахти — 380 мм. 

Торцеві зовнішні стіни будівлі виконані самонесучими з каменю-

черепашнику товщиною 400 мм. Перегородки всередині будівлі виконані з 

гіпсолітових блоків товщиною до 100 мм. Зовнішні огороджувальні конструкції 

представлені збірними навісними панелями з керамзитобетону. Товщина 

керамзитобетонних панелей становить 240 мм.  

Зовнішні стіни підвальних приміщень та цокольного поверху виконані з 

повнотілої глиняної цегли пластичного пресування маркою М100 з товщиною 380 

мм. Підвальні приміщення розташовані в межах осей 5–8.Фундамент виконаний зі 

збірних залізобетонних елементів.План першого (типового) поверху додається на 

рис. 4.14. 

 

Моделювання будівлі 

Моделювання будівлі було виконано в програмному комплексі SCAD і 

включало розробку двох типів розрахункових схем: 

 детальна схема, що моделює «нормальний» режим експлуатації будівлі, при 
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якому всі елементи будівлі знаходяться в реальному експлуатаційному стані 

(положенні); в тому числі елементи перегородок, навісних панелей та ін. включені 

в розрахункову схему у вигляді кінцевих елементів з параметрами і мас, і 

жорсткостей; 

 спрощена схема, аналогічна стандартно виконуваним розрахунковим 

обґрунтуванням конструкцій, при яких моделюються тільки елементи групи «А» 

(несучі конструкції). Елементи перегородок, навісних панелей та ін. включені в 

розрахункову схему у вигляді навантаження (мас). 

Розрахунок виконувався в лінійній постановці, з використанням стрижневих 

елементів і елементів оболонок (3- і 4-вузлових). Ексцентричність обпирання і 

наявність ребер в плитах перекриттів моделювалися з використанням жорстких 

вставок (рис. 4.15). 

За результатами натурного обстеження, що включає обміри та визначення 

щільності і міцності матеріалів, було визначено і виконано моделювання 

наступних елементів будівлі: 

1. Цегляна і кам’яна кладка. 

При визначенні характеристик цегляної кладки враховувалося, що 

використовується цегла глиняного пластичного пресування, марка цегли - М100, 

марка розчину - М100. 

Розрахунок модуля пружності виконувався за формулою 

   
    

 
,       (4.1) 

де α – пружна характеристика кладки; 

ν – для кладки з глиняної цегли пластичного і напівсухого пресування; 

Ri – тимчасовий опір (середня межа міцності) стисненню кам’яної кладки: 

      ,        (4.2) 

де R – розрахунковий опір стиску кладки; 

k – коефіцієнт, що враховує роботу цегляної кладки на жорсткому цементному 

розчині. 
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Рис. 4.14. План типового поверху на відм. 0.00 
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Рис. 4.15. Розрахункова схема. Фрагмент 

 

Прийняті значення: 

R = 1,275 МПа; k = 2;    = 2,55 МПа. Питома вага цегляної кладки γ = 16,0 

кН/м
3
; коефіцієнт Пуассона — μ = 0,15. 

2. Керамзітобетонні панелі. 

Модуль пружності Е0 = 1,75х10
4
кПа. Коефіцієнт Пуассона μ = 0,2; Питома 

вага γ = 10 кН/м
3
.
 

3. Залізобетонні елементи.  

Залежно від визначених за результатами вимірювань міцності неруйнівним 

методом (з використанням склерометра ОМШ-1) для окремих елементів прийняті 

класи бетону С16/20, С20/25. Реальна розрахункова міцність бетону окремих 

елементів при цьому склала: 

 для елементів колон — від С20/25 до С28/35; 

 плит перекриттів (для ребер) — не нижче С20/25; 

 монолітних ділянок перекриття в ліфтових холах — не нижче С16/20. 
 

Навантаження 

Враховувалися власні ваги елементів конструкцій, вага конструкцій підлог 

(стяжки, паркет, мозаїчний шліфований бетон, керамічна плитка та ін.). 

Експлуатаційні навантаження інтенсивністю 0,40 кН/м
2
. 

Всі навантаження були об’єднані в одну комбінацію завантажень С1.  
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Піддатливість основи (спільна робота комплексу «будівля — фундамент — 

основа») не моделювалася. Умови взаємодії з основою — заборона лінійних і 

кутових зсувів у вузлах по контакту з ґрунтовою основою. Загальний вигляд 

розрахункових схем представлений на рис. 4.16, 4.17. 

 

 

Рис. 4.16. Розрахункова схема 1. Загальний вигляд 

 

 

Рис. 4.17. Розрахункова схема 2. Загальний вигляд 

Значення експлуатаційного навантаження приймалося з умови 

еквівалентності чинним навантаженням в приміщеннях після закінчення основних 
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занять, тобто при мінімальній кількості людей в приміщеннях корпусу. У 

зазначену величину повинні бути включені навантаження від меблів, 

устаткування і т. п. Прийнята інтенсивність експлуатаційного навантаження 

носить оціночний характер і, як буде показано далі, грає важливу роль при оцінці 

і зіставленні динамічних характеристик будівлі. 

Моделювання піддатливості основи для даної задачі не є пріоритетним через 

відсутність значимих нерівномірних, динамічних або знакозмінних навантажень. 

Осідання будівлі в процесі більш 30-річної експлуатації реалізовані. При 

обстеженні технічного стану конструкцій, включаючи фундаменти, видимих 

дефектів, викликаних нерівномірністю їхньої реалізації, не виявлено. Розглянуті 

зразки ґрунту, відібрані під фундаментами заглибленого фрагмента в процесі 

влаштування шахти сейсмостанції, мали щільну однорідну структуру при значній 

вологості. При слабких (шумоподібних) сейсмічних впливах вплив податливості 

підстави може моделюватися (див. розділ 2) з урахуванням модуля пружності.В 

рамках цієї роботи кількісна оцінка врахування впливу основи на точність 

визначення динамічних характеристик не проводилася. 

Результати розрахунку 

За результатами розрахунків були отримані динамічні характеристики 

моделей будівлі, представлені в табл. 4.5, 4.6. 

Схеми деформацій для перших форм коливань представлені на рис. 4.18, 

4.19. 

Таблиця 4.5 

Попередньо обчислені значення періодів і частот власних коливань (схема 1) 

Форма Частота Гц Період, сек. 

1 1,469 0,681 

2 1,567 0,638 

3 1,579 0,633 

4 1,645 0,608 

5 1,645 0,608 
 

Таблиця 4.6 

Попередньо обчислені значення періодів і частот власних коливань (схема 2) 
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Форма Частота, ГЦ Періоди (сек.) 

1 0,693 1,444 

2 0,768 1,302 

3 0,846 1,182 

4 1,566 0,638 

5 1,569 0,637 
  

 

Рис. 4.18. Розрахункова схема 1. Схема деформацій. 1-ша форма, 0,681 с 

 

Рис. 4.19. Розрахункова схема 2. Схема деформацій. 1-ша форма, 1,444 с 

Вид деформацій за першою формою для схеми 1 відповідає крутильній формі 

коливань, а для схеми 2 — поступальній, «уздовж довгої сторони будівлі». 

Засобами ПО обчислено положення центру мас в розрахунковій схемі 1 (див. 

рис. 4.20). Відповідає коридору 5-го поверху. 
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X уздовж довгої сторони Y уздовж короткої сторони Z по висоті   
 

м м м   
 

22,979 5,567 19,353   
 

Рис. 4.20. Розрахункова схема 1. Положення центру мас. Координати 

Припускаючи можливість реалізації крутильної форми коливань, для першої 

форми натурні вимірювання виконувалися в трьох точках, що відповідають 

положенням обчисленого центру мас і поверховим майданчикам сходових клітин. 

За результатами обробки велосіграми побудовані спектри потужностей і виділені 

частоти, що відповідають першим формам по заданих напрямках. Результати 

представлені в табл. 4.7. 

З наведених результатів видно, що частота нижчого тону коливань, 

визначена в точці 2, відповідній положенню центру мас, вище, ніж визначена в 

точках 1, 3, близьких до торців будівлі. Це підтверджує, що перша форма 

коливань — крутильна. Друга форма відповідає поступальному руху уздовж 

довгої сторони будівлі (напрямок по Х). Для наочності результати розрахунків за 

двома схемами і результати вимірювань зведені в табл. 4.8. 

Порівняння за формами коливань робить некоректним зіставлення 

обчислених частот (періодів) для схеми 2. Значення в таблиці закреслені. Для 

виміряних значень представлені усереднені значення в серії. Для першої 

(крутильної) форми значення вимірювань в точці 2 не враховувалися. 
 

Таблиця 4.7 
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Виміряні значення частот власних коливань 

№ станції 
Напрямок 

Поздовжній, х Поперечний, у 

Серія 1. Час запису 17:59–18:30 (21.06.2013) 

1 1,563 1,474 

2 1,563 1,584 

3 1,569 1,474 

Серія 2. Час запису 14:28–15:10 (04.06.2013) 

1 1,513 1,422 

2 1,516 1,532 

3 1,513 1,423 

 

Таблиця 4.8 

Зведена таблиця обчислених і виміряних частот (періодів) 

власних коливань 

№ 

фор

ми 

Схема 1 Схема 2 
Виміряні 

Серія 1 Серія 2 

Частота, 

Гц 

Період, 

с 

Частота, 

Гц 

Період, 

с 

Частота, 

Гц 

Період, 

с 

Частота, 

Гц 

Період, 

с 

1 1,469 0,681 0,693 1,444 1,474 0,678 1,422 0,703 

2 1,567 0,638 0,768 1,302 1,565 0,639 1,514 0,661 

 

Виміряні раніше періоди 0,71 с і зареєстроване збільшення періоду до 0,73 с 

(збільшення на 2,8%), як видно з отриманих результатів, помилково віднесені до 

форми поступальних коливань «уздовж довгої сторони будівлі», а збільшення 

періоду може бути пояснено впливом більшого за значенням корисного 

навантаження (наявність учнів в будівлі) на момент проведення вимірювань. Так, 

аналізуючи зміну періодів в серіях 1 і 2, видно, що відбувається «подовження» 

періодів для 1-ї форми — 3,7%, 2-ї форми — 3,4%. Цей ефект однозначно 

пояснюється часом проведення вимірювань (див. Табл. 4.7). Очевидно, що 

виконання натурного обстеження будівельних конструкцій будівель, вимагає 
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акуратного обліку отриманих результатів змін частот (періодів) перших форм в 

прив’язці до діючих навантажень на момент проведення випробувань. 

 

4.4. Визначення резонансних частот 

Визначення динамічних характеристик пішохідного моста, що з’єднує 

Приморський і Комсомольський бульвари в м. Одесі 

Міст був зведений у1968–1969 рр. за проєктом архітектора РашельАббівни 

Володимирської і інженера Кирієнко(?,?) над Військовим спуском. Його первісна 

і офіційна назва «Комсомольський», тому що він пов’язував між собою 

Приморський і Комсомольський бульвари (нині — бульвар М. Жванецького), але 

в місті Одесі прижилася його неофіційна назва «Тещин» міст. Міст є точною 

копією моста герцогині Шарлотти в Люксембурзі (на рис. 4.21 представлено фото 

«Тещиного» моста і мосту Шарлотти). 

 

 

Рис. 4.21. «Тещин» міст в м. Одесі, Україна. Міст Шарлотти, Люксембург 
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Довжина моста – 137,6 м, ширина – 6 м. Незважаючи на те що міст носить 

назву «пішохідний», за архівними даними, граничне розрахункове навантаження 

для прогонової будови – 5,60 кН/м
2
, що дозволяє перекидання спеціальної 

комунальної техніки в разі потреби. 

Вимірювання виконувалися 03.04.2015 р. в проміжок часу 18:00–19:00 при 

помірному вітрі. Функціонування пішохідного моста здійснювалося в штатному 

режимі. Експлуатаційне навантаження на конструкцію близьке до нульового 

значення внаслідок малої кількості пішоходів. Для вимірювань 

використовувалися короткоперіодні сейсмоприймачи СМ-3КВ (по ТУ 4314-001-

02698826-01) з горизонтальними і вертикальними робочими підвісами. Для 

аналізу записів вимірювань використовувалася утиліта «Редактор акселерограми» 

з пакету ПЗ «SCAD Office». 

Вимірювання виконувалися в центрі пролітної конструкції. Основною метою 

виконуваної роботи було визначення частот (періодів) нижчих форм коливань. 

Реєстрація мікросейсмічних коливань виконувалася для горизонтальної площини, 

нормальної до осі моста (з площини розташування моста) — Станція 1 і у 

вертикальній площині, що збігається з площиною поздовжньої симетрії моста — 

Станція 2. 

Отримані в результаті записів файли пройшли кілька етапів обробки. 

Кінцевим результатом став набір файлів, доступних для обробки в програмі 

«Редактор акселерограм». 

Крім стандартних функцій з редагування даних, ця програма дозволяє також 

виконати аналіз акселерограми. Зокрема, в графічній і табличній формах можна 

отримати наступну інформацію: 

 акселерограму (залежність час – прискорення); 

 велосіграму (залежність час – швидкість); 

 сейсмограму (залежність час – переміщення); 

 амплітудний спектр (залежність модуля перетворення Фур’є акселерограми 

від частоти); 
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 спектр потужності (залежність квадрата модуля перетворення Фур’є 

акселерограми від частоти); 

 спектри відгуку при заданих значеннях логарифмічних декрементів 

коливань; 

 загальні параметри (максимальні і середньоквадратичні значення 

прискорення, швидкості і переміщення). 

Незалежно від того, є акселерограма інструментальною або розрахунковою, 

вона, як правило, містить помилки. Для розрахункових акселерограм вони 

виникають при чисельному диференціюванні, і найчастіше ці помилки великі для 

високочастотної компоненти впливу. Для інструментальних акселерограм 

помилки виникають при їхньому запису і оцифруванні. При цьому більшість 

записаних акселерограм містять великі помилки в довгоперіодічній області. Разом 

з тим типовою помилкою акселерограми є зміщення і поворот нульової лінії. Для 

коригування помилок подібного типу в програмі передбачена можливість 

балансування акселерограми. 

Для оперативного контролю під час проведення вимірювань виконувався 

контроль одержуваної частоти нижчого тону за методикою «швидкого перетворення 

Фур’є», реалізованої в комплексі, що застосовувався. Загальний вигляд екрану 

роботи ПО під час виконання вимірювань представлений на рис. 4.22. 

 

Рис. 4.22. Екран роботи програми 

На рис. 4.23, 4.24 представлені обчислені амплітудні спектри та спектри 

потужності. Результати вимірювань зведені в табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9 

Зведена таблиця певних частот (періодів) першого тону коливань за напрямками 

№ Станції Напрямок Частота, Гц Період, с 

1 горизонтальний 1,593 0,627 

2 вертикальний 1,918 0,521 

 

За даними аналізу графіків розподілу спектрів потужностей можна 

припустити існування вимушених (порушуваних) коливань з частотами: 

– в горизонтальній площині: 1,593; 3,249; 4,859; 6,567; 8,17; 

– у вертикальній площині: 1,918; 5,775; 9,573; 13,469. 

Запис коливань в горизонтальній площині проводилася з роздільною 

здатністю 1599 вим. за 1 с, а у вертикальній площині — з подвоєною кратністю. 

Для контролю низькочастотної області виконано запис з роздільною здатністю 

1599 вим. за 4 с. При цьому істотно зростає похибка вимірювань. 

 

Рис. 4.23. Станція 1 (горизонтальні) 
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На рис. 4.25 представлений обчислений спектр потужності (фрагмент) в 

області низьких частот. При значному співвідношенні енергії (амплітуд) для 

частот 1,918 і 1,003 Гц (більше 10) тим не менш фіксується стійкий «пік» на 

графіку розподілу спектра потужності в області частоти, близької до 1 Гц, що 

свідчить про наявність більш низького, ніж наведене значення 1,918 Гц, тону і 

пов’язаної з ним форми власних коливань у вертикальній площині. Розміщення 

записуючого устаткування в середині прольоту по осі головної балки дозволяє 

зробити висновок про те, що виявлений тон не відповідає крутильній формі 

коливань основної балки і не приурочений до власних форм коливань 

другорядних балок моста. 

 

Рис. 4.24. Станція 2 (вертикальні) 

 

Як буде показано нижче, таким чином була виявлена 1-ша форма коливань, 

можливо, через неточності визначення середини прольоту конструкції при 
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розташуванні апаратури, або розбіжності геометричного центру прольоту і центру 

мас. 

Близький збіг обчислених і виміряних частот нижніх тонів коливань для 

конструкції дозволяє зробити висновок про адекватне уявлення щодо роботи 

споруди в цілому у виконаній розрахунковій схемі. Більш «короткі» обчислені 

періоди коливань щодо виміряних значень можуть бути віднесені як до 

наближеної оцінки навантажень від влаштування тротуарів, огорож та інших 

факторів, що перетворюються в маси (реальна інтенсивність може бути нижче 

прийнятої), так і до консервативної оцінки жорсткостей несучих елементів мосту 

(клас сталі, геометричні розміри тощо). Деяку похибку в динамічну розрахункову 

схему також вносить ідеалізація умов обпирання конструкції. Слід врахувати, що 

в процесі експлуатації опори конструкції моста отримали різні величини 

вертикальних деформацій,що позначилося на напружено-деформованому стані 

конструкції і на її динамічних характеристиках. 

 

Рис. 4.25. Станція 2. Спектр потужності (фрагмент) в області низьких частот 

 

У табл. 4.10 представлені результати обчислених за результатами 

моделювання з використанням ПЗ «Ліра», виміряних в 1969 і 2015 роках, значень 

частот і періодів коливань за формами. 

Отримані натурні значення можуть бути використані як для уточнення 

розрахункової схеми, так і безпосередньо в оцінці аеропружної стійкості споруди 
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моста в вітровому потоці — величини вихрового збудження і зривного флатеру. 

Фіксація частоти була проведена з аналізу спектру потужності в області низьких 

частот. 
 

Таблиця 4.10 

Результати чисельного моделювання та натурних випробувань 

№ 

форми 

Розрахунок Натурні випробування 1969 р. 
Вимірювання 

03.04.15 р. 

Ескіз 
Частота, 

Гц 
Ескіз 

Частота, 

Гц 
Частота, Гц 

1 
 

1.18694 

 

1.47 1.003 * 

2 
 

1.65347 

 

1.82 1.593 

3 
 

2.14822 

 

2.08 1.918 

 

Визначення впливу динамічних дій від занурення призматичних 

залізобетонних паль дизельним молотом на суміжній ділянці будівництва 

вантажного терміналу на будівельні конструкції складу підлогового 

зберігання зерна, розташованого в зоні проведення будівельних робіт ТОВ 

«Новотех-Термінал» Одеського морського торговельного порту 

В результаті виконання будівельних робіт, в тому числі із занурення паль 

дизель-молотом, постала необхідність оцінки їхнього впливу на існуючі на 

суміжному майданчику конструкції діючих складів, прогнозування подальшого 

їхнього проведення, можливої оцінки робіт з посилення існуючих конструкцій, 

зміни технологічної схеми виконання та інше. Ситуаційний план представлений 

на рис. 4.26. 

Споруди зерносховища представлені двома багатопрогоновими блоками 

складських приміщень і блоком виробничо-побутових і допоміжних приміщень, 

розташовані на території причалу № 23 Одеського морського торговельного 

порту. До складу першого блоку розмірами 90,6х49 м входять п’ять однакових 
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одноповерхових складських приміщень розмірами 48х18х8 (h) м. В крайньому 

блоці виділена частина розміром 48х6 м, в якій розміщені трансформаторна 

підстанція, санвузли, складські та допоміжні приміщення. До складу другого 

блоку розмірами 55,4х60 м входять три однакових одноповерхових складських 

приміщення розмірами 60х18х8 м. Будівля зерносховища представлена неповним 

металевим каркасом з вбудованими приміщеннями. 
 

 

Рис. 4.26. Ситуаційний план-схема 

У будівлі зерносховища використані пальові фундаменти трьох типів по серії 

1.411-1/84 вип. 1: 

1) фундаменти рядові — під рядові суцільностінчасті колони; 

2) фундаменти під фахверкові стійки; 

3) фундаменти в температурних швах — під парні колони у поперечних 

температурно-осадових швах будівлі. 

Фундамент складається з куща забивних паль квадратного перетину типу 

СВ-35 (ДЕСТ 19804.1-79*), монолітної залізобетонної плити-ростверку, на яку 

спирається база колони або стойка фахверка і типових залізобетонних балок по 

серії 1.415-1, вип. 1 під зовнішні та внутрішні стіни. 

Колони суцільностінчасті, постійного перетину. Стовбури колон виконані з 

прокатних широкополковихдвутаврів за ДЕСТ 26020-83. Відмітки оголовка всіх 

колон прийняті єдиними у рівні +9,050 м. 
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Стіни (поперечні, що розділяють склад на відсіки, шириною по 18 м) 

виконані кладкою з фундаментних блоків типу ФБС 24-4-6 (ДЕСТ 13579-78) на 

цементно-піщаному розчині.  

Сталеві конструкції покриття складаються із структурних блоків типу 

«Москва» по серії шифр 774 КМ з номінальними розмірами 12х18 (проліт) м. 

Блоки покриття кутами шарнірно спираються на колони. До верхніх поясів блоків 

прикріплений сталевий профільований настил. Висота покриття по осях поясів 

становить 1,94 м. Покриття виконано у вигляді просторової стрижневої 

конструкції, яка включає в себе дві поздовжні і дві поперечні тригранні трипоясни 

ферми, додаткову просторову ферму, що пов’язує в середині прольоту дві 

поздовжні ферми, а також розпірки по верхніх поясах. 

Загальний вигляд фрагмента складу представлений на рис. 4.27. 

Виконано детальне обстеження технічного стану будівельних конструкцій 

складу. За результатами виконаних робіт були відзначені дефекти і пошкодження 

окремих будівельних конструкцій, зокрема, поперечних стін, що розділяють 

складські приміщення, які мають давнє походження і, ймовірно, пов’язані з 

нерівномірним осіданням фундаментів. 

Для визначення динамічних параметрів були проведені серії спостережень в 

точках, розташованих на даху складу. Схема розташування датчиків представлена 

на рис. 4.28. 

 

Рис. 4.27. Склад. Загальний вигляд 
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Рис. 4.28. Схема розташування сейсмоприймачів 

 

Спостереження виконувалось в липні–серпні 2017 р. при різних режимах 

(під час виконання робіт із забивання паль і при паузах в їхньому проведенні, при 

завантаженому і порожньому складі, при роботі механізмів механізації складу і 

їхньому простої). Для зручності аналізу виконано побудову гістограм 

переважаючих спектрів потужностей для різних точок спостережень за групами, в 

залежності від завантаженості складу в момент спостережень. 

Було виконано чисельне моделювання конструкцій складу. Для моделі 

визначено власні частоти і форми коливань. Загальний вигляд розрахункової 

схеми представлений на рис. 4.29. 

 

Рис. 4.29. Розрахункова схема. Секція 1. Загальний вигляд 
 

Обчислені періоди коливань 1-ї секції представлені в табл. 4.11; для секції 2 

— в табл. 4.12. 

За обчисленими відсотками модальних мас можна зробити висновок про 
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енергетично ємні форми, а саме: 1, 4, 8, які відносяться до горизонтальних 

напрямків. На рис. 4.30–4.32 представлені схеми деформацій для деяких форм 

коливань. 

Таблиця 4.11 

Секція 1. Попередньо обчислені значення власних частот коливань 

Номер 

форми 

Частота, 

Гц 

Період, 

сек 

Модальні маси (%) 

X Y Z 

1 0,88 1,14 66,88 0 0 

2 1,78 0,56 0 0 0 

3 3,15 0,32 0 0 0 

4 3,39 0,3 0 72,21 0 

5 3,75 0,27 0 0 0 

6 3,79 0,26 0 0 89,62 

7 4,03 0,25 0 0 0 

8 4,34 0,23 0 16,74 0 

9 4,36 0,23 0 0,19 0 

10 4,46 0,22 0 0 4,3 

11 4,61 0,22 0 0 0,11 

12 4,63 0,22 0 3,28 0 

------      

60 11,83 0,08 0,05 0 0 

61 12,02 0,08 0 0 0 

62 12,03 0,08 0 0 0 

Таблиця 4.12 

Секція 2. Попередньо обчислені значення власних частот коливань 

Номер 

форми 

Частота, 

Гц 

Період, 

сек 

Модальні маси (%) 

X Y Z 

1 1,03 0,97 67,37 0 0 

2 1,87 0,53 0 0 0 

3 3,19 0,31 0,02 0 0 

4 3,39 0,29 0 72,07 0 

5 3,75 0,27 0 0 0 

6 3,79 0,26 0 0 89,65 

7 4,03 0,25 0 0 0 

8 4,34 0,23 0 16,91 0 

9 4,38 0,23 0 0,11 0 

10 4,46 0,22 0 0 4,27 
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Номер 

форми 

Частота, 

Гц 

Період, 

сек 

Модальні маси (%) 

X Y Z 

-----      

59 11,83 0,08 0 0 0 

60 11,83 0,08 0,05 0 0 

61 12,02 0,08 0 0 0 

62 12,04 0,08 0 0 0 

 

 

 

 

Рис. 4.30. Розрахункова схема. Секція 1. Фрагмент. Схема деформації. Форма 1 

 

 

Рис. 4.31. Розрахункова схема. Секція 1. Фрагмент. Схема деформації. Форма 4 
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Рис. 4.32. Розрахункова схема. Секція 1. Фрагмент. Схема деформації. Форма 6 

 

За результатами розрахункового моделювання конструкцій складу (див. 

Розділ 4) виділяють поступальні форми власних частот коливань для секцій. 

У напрямку запису «Х» – 1-ша (нижча) частота для секцій 1 і 2, з реалізацією 66 і 

67% врахованих модальних мас відповідно. Характерними точками спостережень 

для фіксації цих форм коливань обрані точки № 3 для першої секції та № 5 для 

другої. На рис. 4.33 наведені гістограми фіксованих максимумів в спектрах 

потужностей за весь період спостережень для цих точок, відповідних «0» 

величиною корисного навантаження складу. (Для обробки додатково 

використовувалися статистичні прийоми відображення масивів даних.) 
 

 

Рис. 4.33. Гістограми фіксованих максимумів в спектрах потужностей 
 

Близькі значення в максимумах фіксованих спектрів найближче відповідають 

обчисленим значенням 0,88 і 0,97 Гц.  
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Для напряму «У» гістограми фіксованих максимумів в спектрах потужностей 

для точок 3 і 5 представлені на рис. 4.34. 

 

 

Рис. 4.34. Гістограми фіксованих максимумів в спектрах потужностей 

 

Відповідно до табл. 4.11, 4.12, обчислені значення становлять 3,39 Гц. При 

цьому другий максимум в розподілі спектральної щільності відповідає частоті 4,3 

Гц (розрахункове значення 4,34) для секції 1 і 3,4 Гц для секції 2. Розбіжність 

даних інструментальних спостережень і обчислених при чисельному моделюванні 

пояснюється високою хиткістю (деформативністю) конструкцій покрівлі, що було 

зафіксовано вимірювальною технікою. На рис. 4.35 представлені спектри 

потужностей окремих записів для точки 5. 

Кореляційні максимуми спектрів знаходяться в межах частот 1,0 Гц і не 

залежать від завантаженості складу і роботи технологічного обладнання. 

Чисельне моделювання не враховувало особливостей пристрою поперечних 

жорстких залізобетонних стін із збірних фундаментних блоків з наступним їхнім 

омонолічуванням шляхом влаштування залізобетонних обойм.  
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Рис. 4.35. Точка 5. Напрям «У». Графіки спектрів потужності. 

Дати вимірювань — 07.07.17; 07.07.17; 14.07.17; 19.07.17 

 

Однак, відповідно до розрахунку, отримано збіг базових (нижчих) форм 

коливань, а саме: 1-ша форма відповідає поступальним коливанням у напрямку 

«Х»; 2-га форма — поступальним коливанням у напрямку «У». 

Для 3-ї форми, за даними чисельного моделювання МСЕ, відповідає коливання у 

вертикальній площині (по Z). З урахуванням невизначеності динамічних 

характеристик ґрунтів основи і великої деформативності конструкцій покрівлі 

записи і аналіз за цим напрямком не відбувалися. 

За базові частоти, відповідно до обробки і статистичного аналізу спектрів 

потужностей, прийняті значення, представлені в табл. 4.13. 
 

Таблиця 4.13 

Гц*100 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
.8

0
.6

0
.4

0
.2

0

Гц*100 0.5 1 1.5 2 2.5 3

2
1

0

Гц*100 0.5 1 1.5 2 2.5 3

1
.5

1
0
.5

0
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Прийняті базові частоти 

Найменування 

об’єкта 
№№ точки 

Напрямок «Х», 

частота Гц 

Напрямок «У», 

частота, Гц 

Секція 1.  

Норія 
1,2 3,5 2,9 

Секція 1.  

Склад 
3,4 0,9 1,05 

Секція 2.  

Склад 
5 0,95 1,1 

Секція 2.  

Норія 
6,7 2,7 3,4 

 

Для секції 2 непрямим підтвердженням правильності визначення нижчого 

тону частоти за напрямом «У» є спектральний відгук конструкції норії, жорстко 

пов’язаної (на етапах початкових спостережень — 05–12 липня) з конструкціями 

покрівлі складу транспортною галереєю. На рис. 4.36 представлені спектри 

потужностей для точки 7 за напрямком «У». 

На графіках вимірів від 07 і 12 липня присутні резонансні піки, відповідні 

частотам складу секції 2 — 1,1 Гц. В процесі виконання спостережень були надані 

рекомендації щодо реалізації проєктних рішень розміщення транспортної галереї, 

що з’єднує норію і конструкції покрівлі складу секції № 2, а саме — виконання 

шарнірно-ковзних опор (рис. 4.37). Це було досягнуто шляхом усунення 

присутніх зварних швів-прихваток в опорних елементах. На графіку спектра 

потужності (запис від 31.07.17, режим — працююче обладнання) резонансу 

частоти, що відповідає власній формі коливань у напрямку «У» секції складу № 2 

(1,1 Гц), не спостерігається. 
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Рис. 4.36. Точка 7. Напрям «У». Графіки спектрів потужності. 

Дати вимірювань — 07.07.17; 12.07.17; 31.07.17 
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Рис. 4.37. Ковзаючі опори елементів галереї 

Вплив роботи перевантажувального обладнання на конструкції складу 

Найбільший вплив надає робота транспортних галерей за напрямом «Х» для 

секцій складу 1 і 2. В цілому, незалежно від ступеня завантаження складу, вплив 

не надає «довгого» резонансного ефекту в глобальному масштабі, спектр частот 

лежить в області 2,5 Гц і більше (рис. 4.38). Вплив носить «локальний» характер 

на елементи сталевого каркаса конструкції покрівлі. Рівень впливу значний. Слід 

зазначити резонансний ефект в момент пуску транспортерів (збудження коливань 

по першій формі на частоті, близькій 0,9 Гц). 

Налаштування обладнання не дозволяє уявити абсолютну величину зсуву в 

точках спостереження в момент резонансного пускового впливу, але дозволяє 

представити відношення отриманих величин зсувів при «спокійному» стані і при 

роботі транспортерів. Графіки сейсмограм у відносних величинах для точки 3 

(секція 1) представлені на рис. 4.39. Співвідношення максимумів зсувів у 

напрямку «Х» становить 0,03/0,001 = 30 разів. 
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Точка 5, напр. Х, вим. 2, 05.07.17 

Точка 5, напр. Х, вим. 2, 17.07.17 

Точка 5, напр. Х, вим. 2, 19.07.17 

Точка 5, напр. Х, вим. 2, 24.07.17 

(Резонанс при пуску) 

Точка 3, напр. Х, вим. 2, 12.07.17 

(Резонанс при пуску) 

Рис. 4.38. Графіки спектрів потужності при працюючому обладнанні 

Гц*100 0.5 1 1.5 2 2.5 3

5
4

3
2

1
0
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Точка 3, напр. Х, вим. 2, 17.07.17 

Точка 3, напр. Х, вим. 2, 17.07.17 

Рис. 4.38. (продовження) Графіки спектрів потужності при працюючому 

обладнанні 

 

Точка 3, напр. Х, вим. 2, 21.07.17 

Точка 3, напр. Х, вим. 1, 21.07.17 

Рис. 4.39. Сейсмограми 

 

Вплив робіт із забивання паль на конструкції складу 

Поведінка конструкцій складу залежить від форми імпульсу додатку 

ударного навантаження від занурення паль. У класичному визначенні впливу 

Час 8,102 сек 

Зміщення 0,03 

Час 7,129 сек 

Зміщення 0,001 
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ударного дельта-імпульсу на механічну конструкцію приймається допущення про 

«миттєву» зміну початкової швидкості в момент впливу. В реальності форма 

імпульсу трансформується за рахунок проходження через ґрунтове середовище.  

 

Рис. 4.40. Розрахункова схема. Секція 1.Фрагмент. Результати розрахунку на 

імпульсний вплив. Амплітуда переміщення за напрямком «Х», мм. 

Ізополя амплітудних значень вертикальних напружень 
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Теоретично обчислена форма імпульсу при обліку властивостей ґрунту 

основи як для дрібнозернистого піску з питомою насипною щільністю 17 кН/м
3
 

без урахування водонасиченого стану являє собою напівсинусоїду з 

напівперіодом 0,1 с (прийнято відстань від точки забивання палі до будь-якої 

точки конструкцій фундаменту складу 75 м). Це спрощення не враховує 

протяжність розташування конструкції складу і, як наслідок, додаткову 

трансформацію імпульсу («розпластування» у часі і запізнювання моменту 

впливу — облік ефекту «біжучої хвилі»), але призводить до посилення умов 

роботи конструкцій. Виконано розрахунок МСЕ на задану акселерограму моделі 

конструкції складу. Отримане значення переміщень фрагмента покрівлі у 

напрямку впливу акселерограми («Х») представлено на рис. 4.40. 

Розрахункова акселерограма представлена на рис. 4.41. 

 

 

Рис. 4.41. Розрахункова акселерограма впливу на конструкцію складу від 

занурення паль при забиванні 

За результатами чисельного моделювання отриманий спектральний відгук в 

точці, що відповідає місцю установки вимірювального обладнання в секції 1. 

Резонансні піки відповідають частотам, близьким 10 Гц (рис. 4.42) 

За результатами інструментальних записів (рис. 4.43) область резонансного 

відгуку секцій складів за контрольними точками лежить в області частот 1,4–

7,0 Гц. 
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Напрямок впливу: X: 1, Y: 0, Z: 0 
Прискорення: Відносні 

 
Рис. 4.42. Спектри відгуку 

 

Точка 5, напр. Х, вим. 3, 12.07.17 

Точка 3, напр. Х, вим. 3, 21.07.17 

Точка 5, напр. Х, вим. 3, 31.07.17 

Рис. 4.43. Графіки спектрів потужності при виробництві робіт із забивання 

паль 
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Потужність енергетичного впливу імпульсу від забивання паль на 

конструкцію складу порівняна з енергією впливу на конструкцію складу 

перевантажувального обладнання (транспортерів) (рис. 4.44). 

 

При працюючому конвеєрі При забиванні паль 

 

Рис. 4.44. Графіки спектрів потужності. Напрямок «Х» 

 

 Відповідно до рекомендацій [113],отримані в результаті обстеження дані за 

значенням величин частот власних коливань елементів конструкцій в процесі 

виконання робіт з влаштування пальового фундаменту збігаються, в межах 

похибки, з даними вимірів, виконаними після завершення цих робіт. Це свідчить 

про незмінність основних характеристик жорсткості конструкції, що 

обстежується, за весь період спостережень (з 07.07 по 08.09.2017). Для зручності 

аналізу дані табл. 4.13 доповнені за результатами контрольних спостережень від 

08.09.2017 та представлені в табл. 4.14. 
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Таблиця 4.14 

Відхилення контрольних частот від прийнятих базових значень 

Найменування 

об’єкта 

№№ 

точки 

Напрямок «Х», частота Напрямок «У», частота, Гц 
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Секція 1. 

Склад 
3 0,90 0,98 8,88 1,05 1,10 4,76 

Секція 2. 

Склад 
5 0,95 1,01 6,31 1,10 1,07 2,73 

 

За час проведення спостережень (моніторингу) при виконанні робіт по 

зануренню паль шляхом забивання на суміжній ділянці не зафіксовано змін 

характеристик жорсткості будівлі складу, а отже, порушення цілісності 

(деградаційного порушення) основних несучих будівельних конструкцій групи 

«А» і вузлів їхніх сполучень; зміни геометричних характеристик і умов взаємодії з 

основою. 

Вплив на конструкції складу від забивання паль на ділянці будівництва, що 

спостерігалася (видалення понад 50 м), носить короткоперіодний характер з 

розрахунковим максимумом спектрального відгуку понад 10 Гц, при небезпечних 

резонансних частотах близько 1,0 Гц. При зміні відстані можливе зміщення 

спектрального відгуку внаслідок трансформації форми імпульсу впливу при 

проходженні через ґрунт основи. При невизначеності фізико-механічних 

характеристик ґрунтів основи і складній інженерно-геологічній будові (наявність 

мулів і тонких неоднорідних прошарків-включень, водонасиченому стані ґрунтів і 

т. п.) математичне моделювання прогнозування через недостовірність результатів 

не проводилося. Інструментально зафіксовані максимуми спектри відгуку 

знаходилися в діапазоні 1,4–7,0 Гц в різні періоди спостережень. Мабуть, зміна 

форми імпульсу впливу в часі і, як наслідок, спектрального відгуку системи, 

пов’язана з положенням вістря палі в момент виконання спостережень. Збудження 

довгоперіодних коливань приурочено до проходження вістрям шарів з великим 

значенням модуля зсуву. 
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Величина навантаження від складованого вантажу і схеми її застосування 

(порядок завантаження окремих складів) практично не впливають на динамічні 

характеристики складу. 

Значний вплив на конструкцію складу надають динамічні навантаження від 

роботи транспортерів, розташованих на будівельних конструкціях складу, і норії, 

встановленої в безпосередній близькості, жорстко пов’язаної з ним 

транспортними галереями. Виконані в процесі динамічного моніторингу роботи з 

влаштування ковзаючих опор для ряду транспортерів дозволили значно знизити 

динамічний вплив на будівельні конструкції складу. З метою зниження 

небезпечних впливів від пусків транспортерів, що потрапляють в область 

резонансних частот, рекомендується виконати віброізоляцію приводних 

механізмів і натяжних елементів, встановити демпфери і віброізолятори на 

опорних елементах будівельних конструкцій. 

Виявлені в результаті візуального огляду дефекти окремих будівельних 

конструкцій і, зокрема, поперечних стін, що розділяють складські приміщення, 

мають давнє походження і, ймовірно, пов’язані з нерівномірним осіданням 

фундаментів. Непрямим підтвердженням порушення цілісності кладки 

поперечних стін і їхнього примикання до сталевих колон є суттєва відмінність 

розрахункових і інструментально зафіксованих значень нижчих частот 

поступальних власних форм коливань секцій складу за напрямом «У» 

(розрахункові значення періодів 0,29 і 0,3 с і виміряні 0,95 і 0,9 с, відповідно, для 

1-ї і 2-ї секцій). 

 

Науковий супровід ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки 

містобудування і архітектури за адресою: м Одеса, вул. Садова, 21 (Будинок 

Русова) 

На момент початку виконання ремонтно-реставраційних робіт будівля 

пережила кілька масштабних пожеж і була непридатною до експлуатації. 

Елементи декоративного оздоблення фасадів були в аварійному стані, частково 

втрачені, а внутрішні елементи інтер’єрів втрачені практично повністю. 



 162 

У матеріалах численних технічних обстежень, проведених з 2002 р., 

відзначено, що основними причинами, що призвели до деградації і частково —

втрати окремих елементів будівлі, є: реалізовані нерівномірні осідання, 

перебудова і перепланування внутрішніх приміщень, пожежі, відсутність 

капітального і поточного ремонту та ін. Загальне уявлення про технічний стан 

будівельних конструкцій дає фотографія, виконана в листопаді 2009 р. після 

однієї з пожеж (рис. 4.45). 

 

 

Рис. 4.45. Фото стану окремих елементів конструкцій 

 

Спочатку будівля конструктивно виконана за жорсткою схемою, з несучими і 

самонесучими стінами, виконаними кладкою блоків каменю-ракушняку і 

цегляною кладкою на вапняному розчині. Для фрагментів стін в місцях пропуску 

газоходів печей і камінів кладка виконана керамічною цеглою на глиняному 

розчині. Перекриття дерев’яні по дерев’яних балках. Підлоги дерев’яні, дощаті і 

паркетні. У центральній частині будівлі в межах першого поверху влаштований 

внутрішньодворовий проїзд і суміжна до нього сходова клітина парадного входу. 

Не зупиняючись на технічних деталях в цілому, слід зазначити, що в результаті 

вогневого впливу і його ліквідації в будівлі практично були відсутні елементи 

жорсткості — диски перекриттів на окремих фрагментах,а висота стін, що 

збереглися, з урахуванням поділу будівлі на окремі фрагменти внаслідок 

реалізованих нерівномірних осідань, викликала суперечки про можливість 

виконання робіт з підсилення фундаментів і влаштування перекриттів без ризику 

їхнього обвалення (втрати стійкості). 
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Прийняте в проєкті і реалізоване будівництвом технічне рішення з 

підсилення фундаментів будівлі шляхом підведення сітчастої плити передбачає 

поділ на технологічні ділянки — захватки, що ускладнює і подовжує процес 

виконання робіт, але дозволяє виконати якісну зміну конструкції фундаменту. Як 

правило, кількість і розташування захваток визначається за результатами 

попередніх розрахунків з урахуванням досвіду виконання подібних робіт на 

об’єктах-аналогах. Одним з напрямків наукового супроводу, що виконується 

співробітниками Одеської державної академії будівництва та архітектури при 

ремонтно-реставраційних та протиаварійних роботах, було здійснення 

моніторингу будівельних конструкцій групи «А» в процесі виконання 

будівельних робіт за результатами чисельного моделювання та динамічного 

обстеження. 

При створенні розрахункової моделі, з урахуванням поточного технічного 

стану, використовувався програмний комплекс «SCAD 21.1», який реалізує 

чисельне рішення методом кінцевих елементів. Моделювання було виконано за 

кресленнями [156] з використанням пластинчатих і стрижневих елементів, з 

урахуванням реалізованих проєктних рішень. Етапи виконання робіт 

моделювалися із застосуванням режиму «Монтаж», а також шляхом 

багаторазового зниження характеристик жорсткості пошкоджених елементів. За 

результатами розрахунків оцінювалися величини і знаки головних і дотичних 

напружень в елементах стін, траєкторії майданчиків головних напружень. 

Верифікація розрахункової моделі проводилася шляхом порівняння величин 

частот нижчих форм власних коливань, отриманих за результатами виконання 

модального аналізу з вимірюваними безпосередньо на натурному об’єкті. На 

рис. 4.46 наведені результати розрахунку — схема деформацій і період власних 

коливань 1-ї форми, обчислений для заключного етапу робіт, що передує роботам 

з відновлення мансардного поверху та покрівлі. 

За результатами обробки записів було встановлено, що будівля розділена на 

систему незалежних фрагментів, практично не пов’язаних між собою, в тому 
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числі з-за наскрізних тріщин кам’яної кладки стін. На рис. 4.47 представлений 

план будівлі в рівні 4-го поверху з нанесенням ділянок «розділених» фрагментів. 
 

 

Рис. 4.46. Результати розрахунку. Схеми деформацій. 1-ша форма. 

Період коливань 0,55 с 
 

 

Рис. 4.47. План 4-го поверху. Межі фрагментації будівлі 
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У процесі виконання робіт з підсилення фундаментів спостерігалося 

зниження власних частот (збільшення періодів) перших форм власних коливань 

для точок, за якими виконувалося спостереження, без зміни їхніх форм, що 

свідчило про зниження жорсткості елементів при збереженні величини мас і 

геометрії конструкції. Так, в період виконання робіт з влаштування гідроізоляції 

фундаментних стін в проїзді (арці), виконувався розтин котлованом цих 

конструкцій — серпень 2018 р. 

На представленому на рис. 4.48 графіку зміни виміряних частот для точок 

спостереження №№ 1–4 на цьому часовому інтервалі спостерігається різке 

зниження значень. У часі виконання робіт з відновлення конструкцій перекриттів, 

що виконують роль жорстких дисків, відбувається «зближення» вимірюваних 

величин, що свідчить про початок спільної роботи фрагментів будівлі, що 

об’єднуються. За результатами спостережень і аналізу розрахункових моделей 

були розроблені рекомендації щодо коригування проєктних рішень пристрою 

перекриттів, реалізація яких підвищила ефективність роботи виконаних 

конструкцій міжповерхових перекриттів. 

 

Рис. 4.48. Графік зміни частот власних коливань в точках спостереження 1–4 за 

період серпень–жовтень 2018 р. Фотофіксація виконання робіт з розкриття 

конструкцій підвалу 
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4.5. Висновки до розділу 

1. Підтверджено, що розроблений вимірювальний комплекс може бути 

використаний для визначення частот і форм власних коливань при обстеженні 

різних типів будівель і споруд. Точність вимірювань забезпечується 

використанням спеціалізованих велосіметрів з подальшою обробкою цифрових 

записів і побудовою спектральних густин шляхом перетворення Фур’є. 

2. Розроблено та впроваджено методологію виконання вимірювань, їхньої 

обробки, обліку та оцінки результатів. Результати натурних визначень нижніх 

тонів спектра власних частот і форм коливань будівель і споруд можуть бути 

використані при уточненні (верифікації) розрахункових схем. 

3. Розроблений комплекс є додатковим інструментарієм при проведенні 

технічного обстеження будівель і споруд. Виконання регулярного динамічного 

обстеження дозволяє отримати інтегральну оцінку загального технічного стану 

конструкцій групи «А» будівель і споруд при значному зниженні трудомісткості 

при його виконанні, в порівнянні з традиційними методами обстежень. 

4. Наявність динамічного паспорта споруди дозволяє вести роботу з 

динамічного обстеження (моніторингу) з більшою ефективністю. Аналіз зміни 

вимірюваних величин в часі дає можливість доповнити вихідну інформацію для 

оцінки фізичного зносу, умов експлуатації та деградації об’єкта паспортизації. 

5. Ведення безперервного моніторингу особливо відповідальних будівель і 

споруд, об’єктів експериментального будівництва, унікальних споруд дозволить в 

режимі реального часу вести контроль за загальним технічним станом і 

виконувати прогноз робіт з детального обстеження, з можливим збільшенням 

термінів між плановими оглядами і обстеженнями. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

1. Створені розрахункові моделі та методику визначення несучої здатності 

будівель та причальних споруд естакадного типу і типу «больверк» при 

динамічних, зокрема сейсмічних впливах. 

2. Виконано аналіз ефективності використання причальних споруд в портах 

України та їхнього технічного стану. Основними конструктивними типами 

причальних споруд є больверки та естакади. Встановлено, що фізичний знос 

даних споруд не забезпечує реалізацію державних програм стратегічного 

розвитку галузі. Існуюча нормативна база не містить методик моделювання та 

розрахунку причальних споруд споруд на сейсмічні впливи.  

3. Розроблено методологію розрахунку причальних споруд типу «больверк» 

на сейсмічні впливи, засновану на положеннях чинних нормативних документів. 

Запропоновані схрещені розрахункові схеми, в яких модель «Балка на пружній 

основі» коригується за рахунок піддатливості основи за виконаним 

графоаналітичним розрахунком на основне сполучення навантажень, що робить 

обидві схеми близькими за результатами розрахунку і дозволяє проєктувальнику 

враховувати сейсмічні впливи, використовуючи лінійну спектральну методику. 

4. Розроблено рекомендації з моделювання роботи паль причальних споруд 

естакадного типу спільно з ґрунтовою основою на горизонтальне навантаження. 

Виконано порівняння отриманих розрахунком значень переміщень паль з 

результатами натурних випробувань. Встановлено ефект перерозподілу 

внутрішніх зусиль в елементах паль конструкцій причалів естакадного типу при 

обліку зміни жорсткостей елементів при виконанні ремонтних робіт. В разі 

необхідності отримання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву — із 

застосуванням моделей, що дозволяють отримати рішення з розривом суцільності 

середовища (геометрично нелінійна постановка). 

5. Розроблено методологію експрес-оцінки технічного стану причальних 

споруд естакадного типу, засновану на узагальненні результатів динамічних 

натурних випробувань і чисельного моделювання для діючих об’єктів. 

Розроблено систему реєстрації та обробки слабких сейсмічних сигналів на базі 
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стандартних велосіметрів СМ3-КВ. Проведена оцінка впливу дефектів типів 

елементів конструкції групи «А» для причальних споруд естакадного типу з 

залізобетонною верхньою будовою на призматичних залізобетонних палях на 

зміну частоти (періоду) власних коливань за першим тоном. Запропоновано 

методику оцінки коефіцієнта збереження за результатами чисельного 

моделювання і натурного визначення власних частот коливань. Запропоновано 

схему виконання моніторингу технічного стану елементів конструкції групи «А» 

для причальних споруд естакадного типу з залізобетонною верхньою будовою на 

призматичних залізобетонних палях з урахуванням експлуатаційних режимів.  

6. Розроблено та впроваджено методику застосування результатів 

динамічних випробувань для верифікації розрахункових моделей та 

діагностування загального стану будівель і споруд при технічному обстеженні. 

Розроблений комплекс та запропонована методика є інструментарієм при 

проведенні технічного обстеження будівель і споруд. Виконання регулярного 

динамічного обстеження дозволяє отримати інтегральну оцінку загального 

технічного стану конструкцій групи «А» будівель і споруд при значному 

зниженні трудомісткості при його виконанні.  

Результати досліджень були використані при розробці державних 

будівельних норм ДБН В.1.1-12-2014 «Будівництво в сейсмічних районах 

України» та ДБН В.2.1-10: 2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд». 
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