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05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди 

 

Актуальність теми дисертації. Дисертація Колесніченко С. В. на тему 

«Технологічна безпека будівельних сталевих конструкцій» є ще одним кроком до 

створення апарату визначення актуальних страхових ризиків в будівництві та 

експлуатації будівель і споруд в Україні. Адже в переважній більшості 

цивілізованих країн задача забезпечення надійної експлуатації конструкцій 

покладаються суспільством на страхові компанії, які контролюють технічний 

стан, дефекти і пошкодження конструкцій при визначенні суми страхових 

платежів для всіх будівель і споруд, а експлуатація незастрахованих будівель не 

допускається. В цій системі роль і місце актуарія, який визначає імовірності 

відмов та пов'язану з цим грошову оцінку ризиків дуже важлива і робота 

здобувача, яка вирішує цю проблему для сталевих конструкцій, дуже актуальна. 

Робота виконувалася у Донбаській національній академії будівництва і 

архітектури за кошти державного бюджету: «Визначення ресурсу будівельних 

сталевих конструкцій в умовах довготривалої експлуатації для забезпечення 

технологічної безпеки підприємства» (2016-2017 роки, номер державної 

реєстрації 0116U000566). 

Оцінка змісту дисертації. Дисертацію викладено на 420 сторінках, вона 

складається із вступу, 8 розділів, висновків, списку використаних джерел (313 

найменувань) та 5 додатків на 66 сторінках; містить 277 сторінок основної 

частини, в тому числі 49 таблиць, 58 рисунків. 

Наукова новизна досліджень: 

- Набули подальшого розвитку принципи призначення технічного стану 

сталевих конструкцій на основі нормованого індексу надійності. Запропоновано 

три технічних стани в залежності від класу наслідків та можливих факторів аварії: 

задовільний, стан, що потребує ремонту та аварійний. Для конструкцій індекс 

надійності визначається в залежності від його значення для кожного з елементів 

та схеми з’єднань елементів у конструкції.  

- Вперше розроблені принципи використання та прийоми застосування 

активного теплового неруйнівного контролю для підвищення якості робіт з 

обстеження. Доведена принципова можливість використання теплового 

неруйнівного контролю для знаходження недосконалостей сталевих конструкцій 

у вигляді тріщини та недоліків зварних швів. Удосконалено перелік та склад робіт 



 
 

з обстеження для можливостей подальшого розрахунку індексу надійності, 

залишкового ресурсу та термінів подальшого обстеження. 

- Набула подальшого розвитку номенклатура дефектів та пошкоджень 

сталевих конструкцій шляхом зазначення параметрів для кожної з категорій, їх 

розподілення на діагностичні та ресурсні, в тому числі для конструкцій, що 

експлуатуються під впливом динамічних навантажень. Додані нові типи 

пошкоджень для стрижневих систем з широкополичних двотаврів та гнутозва-

рених замкнених профілів. 

Практичне значення одержаних результатів підтверджується 

впровадженням результатів роботи при виконанні наукової розробки, що 

виконувалась у Донбаській національній академії будівництва і архітектури за 

кошти державного бюджету: «Визначення ресурсу будівельних сталевих 

конструкцій в умовах довготривалої експлуатації для забезпечення технологічної 

безпеки підприємства» (2016-2017 роки, номер державної реєстрації 

0116U000566); етапів державної програми «Ресурс»; науково-технічного 

супроводу будівельних об’єктів; розроблення нормативних документів у ТОВ 

«Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»: ДСТУ Б В.2.6-74:2008. «Конструкції 

будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні і гнутозварених профілів прямокутного 

перерізу. Технічні умови»; ДСТУ Б В.2.6-193:2013 «Захист металевих 

конструкцій від корозії»; ДБН В.2.6-163:2014 «Сталеві конструкції. Норми 

проектування».  

Достовірність та обґрунтованість результатів забезпечено 

використанням при теоретичних дослідженнях фундаментальних закономірностей 

будівельної механіки, опору матеріалів, апробованих імовірнісно-статистичних 

методів аналізу випадкових величин, співставленням отриманих теоретичних 

даних з власними експериментальними результатами, даними чисельного 

моделювання роботи конструкцій, а також статистичною обробкою отриманих 

результатів.  

Особистий внесок автора. Основні результати дисертаційної роботи 

одержано дисертантом самостійно. Участь автора у спільних публікаціях 

відображена в переліку опублікованих робіт. 

Повнота висвітлення результатів у публікаціях і авторефераті. Основні 

положення дисертаційної роботи відображені у 53 наукових працях, з них 31 

стаття у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (5 з яких індексуються 

міжнародними базами даних, таких, як Crossref, Index Copernicus, Research Bible, 

Academic Keys, DOAJ, BASE, DRJI, OAJI), 4 статті у наукових фахових виданнях 

інших держав (3 з яких індексуються SCOPUS), 1 публікація у виданні, що 

включено до міжнародних наукометричних баз, отримано 4 патенти України на 



 
 

корисну модель, 13 публікацій, що відображають апробацію роботи та додаткові 

результати. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень і виводів дисертанта 

доцільно розглянути по кожному розділу дисертації окремо. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, показаний зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовані мета і задачі 

досліджень, наведені наукова новизна та практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок здобувача, а також результати апробації та дані про 

публікації. 

У першому розділі на 50 сторінках, базуючись на інформації щодо 

металофонду України, виконана оцінка сучасного стану будівельних сталевих 

конструкцій. Сучасна концепція експлуатації складних інженерних систем, до 

яких можна віднести будівлі і споруди, передбачає перехід від поняття 

«абсолютна безпека» до поняття «прийнятний ризик». Для цього необхідно 

виконання аналізу ризиків та розробка системи керованістю ризиків, тобто 

зниженню ризиків до прийнятного рівня. 

На підставі аналізу попередніх теоретичних та експериментальних 

досліджень та набутого досвіду була сформована робоча гіпотеза дисертації: 

забезпечення безпеки будівельних сталевих конструкцій в умовах вичерпання 

їхнього ресурсу може бути здійснено шляхом комплексного поєднання показників 

надійності (конструктивна безпека) та організаційно-технічних заходів 

(організаційно-технічна безпека).  

У другому розділі на 21 сторінці сформульовані основні вимоги 

забезпечення безпечної експлуатації сталевих конструкцій. 

Для розрахунків загальної безпеки сталевих конструкцій необхідно 

введення комплексного показника, який би одночасно враховував надійність – 

конструктивну безпеку та організаційно-технічну безпеку (група «О»). На підставі 

визначення поняття «безпека» запропоновано називати цей комплексний 

показний як безпека технологічна – часткова складова загальної безпеки 

промислового підприємства (промислової безпеки), що характеризує систему 

заходів щодо підтримки працездатності, попередження зниження експлуатаційних 

властивостей конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, які повністю 

або значною мірою вичерпали свій нормативний ресурс, та є джерелом 

потенційної небезпеки по відношенню до технологічних функцій під час 

експлуатації, в тому числі у межах призначеного продовженого залишкового 

ресурсу експлуатації об’єкта. 

Третій розділі на 55 сторінках присвячений проблемі обстеження сталевих 

конструкцій. Систематизовано процедурні вимоги до огляду і обстежень, 

запропоновано термінологічне визначення понять «огляд» та «обстеження». У 



 
 

відповідності до цього, сформований перелік робіт, які входять до робіт з 

обстеження та складаються у технічний (науково-технічний) звіт. Перелік 

складено з урахуванням необхідності виконання розрахунків індексу надійності, 

залишкового ресурсу та ризику експлуатації. На базі узагальнених існуючих 

нормативів, запропоновано як принципи призначення терміну першого 

обстеження після вводу об’єкта до експлуатації, так і визначення термінів 

наступних обстежень. 

У четвертому розділі на 37 сторінках розглядаються принципи 

призначення технічного стану сталевих конструкцій за результатами обстежень. 

Перш за все, проаналізована та удосконалена існуюча таблиця дефектів і 

пошкоджень сталевих конструкцій. 

Удосконалення полягає також у призначення для всіх дефектів і пошко-

джень їхніх кількісних значень для всіх категорій, розподілення на діагностичні 

та ресурсні, введенням спеціальних позначень недосконалостей для конструкцій 

під впливом динамічних навантажень. 

Однією з основних задач обстеження конструкцій є призначення їхнього 

технічного стану. На відміну від діючих, запропоновано три технічних стани – 

«нормальний», «стан, що потребує ремонту» та «аварійний». Призначення 

технічного стану повинно відбуватися за загальним алгоритмом розрахунку 

конструктивної безпеки на основі аналізу проектних рішень та всієї історії 

обстежень, шляхом розрахунку індексу надійності β найбільш небезпечних 

елементів з урахуванням відповідного класу наслідків СС. Загальний індекс 

надійності β для всієї конструкції розраховується в залежності від схеми з’єднань 

елементів, яка залежить від статичної невизначеності конструкції. 

У п’ятому розділі на 50 сторінках розвинуто методологію визначення 

залишкового ресурсу для будівельних сталевих конструкцій. Перш за все, 

проаналізовані всі види ресурсів для різних етапів життєвого циклу конструкції. 

Проектний ресурс, який приймається на стадії технічного завдання, та остаточно 

визначається в процесі проектування, має бути пов'язаний із термінами 

капітальних ремонтів, які регламентовані діючими спеціальними правилами і 

нормами утримання. Запропоновано виконувати перше обстеження під час 

приймання об’єкту до експлуатації для визначення як початкових ПТС, так і всіх 

відхилень від проекту з фіксацією ДП та розрахунку початкового (гарантованого 

ресурсу). 

Доведено, що прогнозування залишкового ресурсу можливе тільки на 

підставі даних параметрів технічного стану системи кожної окремої конструкції 

та будівлі (споруди) в цілому за прийнятою моделлю експлуатації як повністю, 

частково відновлювальної або не відновлювальної системи. 

Шостий розділ на 20 сторінках містить основні вимоги до організаційно-



 
 

технічної безпеки (ОТБ), як складової частини технологічної безпеки. 

Проаналізовані основні завдання технічної експлуатації та процедури 

компонентів програми реалізації організаційно-технічної безпеки для будівельних 

об’єктів виробничих підприємств. Доведено, що вимоги до безпечної експлуатації 

неможливо забезпечити наявним складом фахівців служб технічного нагляду, для 

чого рекомендований її кількісний та якісний склад. 

Імовірнісна постановка задачі визначення залишкового ресурсу повинна 

враховувати можливі ризики, що з’являються під час експлуатації конструкції. 

Саме це складає зміст сьомого розділу на 20 сторінках. Перш за все, у 

відповідності до вимог ризик-аналізу, ідентифіковані ризики конструктивної та 

організаційно-технічної безпеки. З’являється нова задача визначення ризику 

безпечної експлуатації в межах призначеного залишкового ресурсу з одночасним 

урахуванням та поєднанням виключно інженерних показників надійності із 

суб’єктивними показниками організаційно-технічної безпеки. Так, для 

конструктивної безпеки такими ризиками є можливість існування невизначених 

під час обстеження недосконалостей у вигляді дефектів та пошкоджень (ДП), для 

ОТБ - ризик невиконання або припинення дії організаційно-технічних заходів, що 

складають її показники. У математичному вигляді сформульовані задачі умов 

безпеки із існуванням ризиків. Основою для оцінювання ризику R, приймемо 

функціонал F, що пов’язує ймовірність Р виникнення несприятливої події та 

математичне очікування збитку U від цієї несприятливої події 

У восьмому розділі на 20 сторінках надано заходи підвищення показників 

технологічної безпеки підприємства. Для запобігання аварійним ситуаціям слід 

впроваджувати і підтримувати у робочому стані систему менеджменту 

технологічної безпеки, розроблену на рівні стандартів технологічної безпеки 

підприємства, структуру і склад яких наведено для практичного застосування. 

Узагальнення інформації з обстеження, можливо здійснювати тільки за 

допомогою інформаційних систем – електронних баз даних.  

Загальні висновки по роботі в цілому відображають наукову значущість і 

практичну реалізацію.  

Основним результатом дисертаційної роботи є вирішення важливої 

науково-технічної проблеми удосконалення методів розрахунків показників 

безпеки експлуатації сталевих будівельних конструкцій для оцінки технічного 

стану з урахуванням можливих ризиків у межах визначеного залишкового 

ресурсу. 

Зауваження: 

1. В огляді та списку використаних джерел варто було б згадати роботи 

ПДАБА – професорів М. В. Савицького та Т. М. Нікіфорової, присвячених 

дослідженню імовірнісних методів розрахунку будівель. 



 
 

2. Зміст підрозділів 2.1-2.3 можна було б перенести до 1 розділу – аналізу 

попередніх досліджень. 

3. Варто було б детальніше пояснити пряму «β – життя людини» на рис. 2.4 

«Річна імовірність руйнування, як функція проектного ресурсу для нових 

конструкцій класу СС2» (стор.109). 

4. Вимагає додаткового роз’яснення фраза (стор.110) щодо прийняття 

індексу надійності β =3,8, «тому що вищий рівень недоцільний з економічних 

міркувань», адже для багатьох елементів β – значно перевищує 3,8. 

5. Не зрозуміло, як в табл. 2.7 пов’язані стовпчики «причина руйнування», 

«втрата життя», «незначні наслідки» для СС1. 

6. Не варто було приводити дещо застарілі показники вартості виконання 

науково-дослідних робіт (430 грн. на один люд.день) (стор.151). 

7. На мою думку, судячи з фото табл. 3.8 (стор. 164), на фотографіях без 

теплограми дефекти видно краще. 

8. Стосовно схеми класифікації дефектів і пошкоджень (рис 4.1, стор. 170) 

– розрахункова перевірка вимагається і для наднормативних прогинів. 

9. На рис. 4.5 наведено фото «моделі ферми прогином 24 метри» – вважаю, 

що це вже не модель, а натурний зразок, випробуваний в лабораторії. 

10.  На сьогодні значною мірою можна погодитися з автором стосовно 

відсутності «нормальних» конструкцій навіть на стадії виготовлення та монтажу. 

Але закордонний досвід свідчить, що конструкції в «нормальному стані» таки 

бувають. 

11.  В порядку розрахунку індексу надійності (розділ 4.4, стор. 200) треба 

було б навести значення мінливості для прийнятих навантажень. 

12.  Спірною є теза щодо розрахунку надійності сталевих конструкцій як 

послідовного з’єднання. На мою думку, тут більше підходить принцип 

найслабшої ланки. (стор. 201-202). 

13. На рис. 5.16 не зрозуміло для якої системи наведено конкретні числові 

коефіцієнти апроксимації β=f(Т). 

14.  Вважаю, що в програму реалізації організаційно-технічної безпеки для 

виробничих підприємств (стор. 256) доцільно включити обов’язкове страхування 

будівель, проте, для цього потрібні відповідні зміни в законодавстві.  

15. На мою думку, 12 загальних висновків на 4 сторінки (стор. 315-318) 

варто було б укрупнити і конкретизувати до рекомендованих числових значень 

індексу надійності, технічних станів та ресурсу сталевих конструкцій. 

Наведені зауваження та побажання не знижують як теоретичного так і 

практичного значення дисертаційної роботи та можуть бути враховані при 

проведенні подальших досліджень. 

 



 
 

 


