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Введення 

 

Внаслідок природних умов , конструктивних особливостей і діяльності 

людини будівлі в цілому і їх окремі елементи отримують різного виду 

деформації.  

Для забезпечення нормальної  роботи будівля має бути стійкою,  тобто  

зберігати у встановлених межах своє первинне (проектне) положення. Будівлі  

і споруди з часом зазнають зміни в своєму положенні, викликані ущільненням  

ґрунтів основи фундаментів від дії постійного тиску споруди на ґрунт, а також 

унаслідок усадки бетонних частин споруд. В разі нерівномірності стискування 

ґрунтів підстави в різних частинах фундаменту відбуваються перекоси, крен і 

інші деформації споруди. При деформаціях у фундаментах і стінах будівель 

утворюються   тріщини.  Природні   чинники,   що   викликають   деформації,  

пов'язані в основному з  інженерно-геологічними і гідрологічними процесами 

в товщі гірських порід і ґрунтів, що використовуються як основа будівлі.   

Також на стан   будівлі   впливають форма, розміри, жорсткість фундаменту і 

будівельних конструкцій,  помилки проектування.   

Для рішення цих задач необхідно виконувати геодезичні 

спостереження за вертикальними зміщеннями (осіданнями) будівлі. Для 

цього по периметру будівлі в його основу закладаються деформаційні 

(осадові) марки і робиться по них високоточне геометричне нівелювання. 

Різниця висотних відміток осадових марок, отриманих з кожного подальшого 

циклу   вимірів,   дозволяє   зробити   висновки  про   абсолютні    величини  

деформацій і швидкості  їх змін.  Для  отримання  повної  картини стану 

обстежуваного  об'єкту  в цілому  проводиться  геодезичний моніторинг 

будівлі. 

Навчальний корпус Дніпродзержинського енергетичного технікуму 

знаходиться в експлуатації з 1974 року. Згідно постанови Кабінету Міністрів 

України № 409(3.6, 3.11-3.12) «Про забезпечення надійності й безпечної 
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експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" були намічені заходи 

про виявлення стану будівлі навчального корпусу технікуму на предмет 

осадки та деформації. В результаті спостережень необхідно отримати дані 

про стан і прогноз розвитку виявлених деформацій, а також розробки 

рекомендації щодо проведення відповідних заходів з запобігання можливих   

руйнувань. 

Мета проекту полягає в виконанні геодезичних робіт для отримання 

даних, які характеризують  величини осадку та деформації будівлі, для 

виконання робіт по запобіганню можливих   руйнувань. 

 

 

Рисунок 1 – Дніпродзержинський енергетичний технікум 
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Загальні відомості про деформації інженерних споруд 

 

У геодезичній практиці прийнято розглядати деформацію як зміну 

положень об'єкта відносно якого-небудь первісного. Спостереження за 

станом споруди мають велике значення для визначення міцності і стійкості 

споруди, для своєчасного запобігання їх руйнуванню або своєчасного 

сигналу про наростання аварійного стану.    

Мета геодезичних спостережень за  деформаціями будівель і споруд – 

отримати дані, які характеризують абсолютні величини осідань і зміщень, а 

також встановити показники їх зміни в часі. Для цього необхідно виконати 

ряд обстежень, які складаються з комплексу вимірювальних й описових 

заходів із виявлення величин деформацій і причин їх виникнення. 

Розрізняють наступні види деформацій : 

1.переміщення фундаментів і усієї споруди вниз( осідання); 

2. набрякання і усадки,  які пов'язані зі зміною об'єму  ґрунтів зі зміною  

вологості і температури; 

3.  осідання , які викликані розробкою корисних копалин або зміною 

гідрогеологічних умов; 

4.  переміщення фундаментів і усієї споруди вгору - підйом; 

5.  переміщення убік - горизонтальним зміщенням або зрушенням споруди. 

Осадки     різних    точок     споруди    бувають    нерівномірними      і  

рівномірними. Рівномірні  осадки  можуть  відбуватися лише в тих випадках,  

коли  тиск,  викликаний  вагою  споруди,  і  стискання   ґрунтів   в  випадках  

основи  під  фундаментом  однакові.  Нерівномірні   осадки   відбуваються   в 

результаті різного  тиску  частин  споруди  і  неоднакової стисливості ґрунтів 

 під  фундаментом,  що  у  свою  чергу  викликає  різного  роду  переміщення 

 і  деформації  над  фундаментальними  конструкціями. 

Рівномірні осадки не знижують міцності і стійкості споруд, але великі 

за  величиною  рівномірні  осадки  можуть  викликати  під    час  експлуатації 
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будівлі ускладнення і сприяти появі нових небажаних деформацій.  

Нерівномірні  осадки  є  не  безпечнішими для  споруд. Небезпека  тим  

більша, чим  значнішою  є  різниця  осідань частин споруд і чим чутливішою  

до них є її  конструкції. 

У тому випадку,  коли стискання ґрунтів під  фундаментом  неоднакове 

виникають деформації - зміщення, кручення, які ззовні можуть проявитися у 

вигляді тріщин і навіть розломів. Вертикальні деформації основ будівель і 

споруд розподіляються на осадки та просадки. 

  Осадки - деформації (ущільнення ґрунтів внаслідок навантаження у 

зв’язку зі  зменшенням їх пористості), що викликають  вертикальне 

переміщення усієї споруди вниз під   впливом його ваги. 

В   процесі   експлуатації   будівля   і   його   основа   зазнає наступних  

навантажень. 

1) Навантаження на основу будівлі за рахунок ваги будівлі. 

2) Вітрове навантаження на стіни. 

3) Навантаження, пов'язані з нерівномірністю сонячного нагріву стінних  

панелей. 

4)Снігове навантаження на покрівлю. 

 Окрім  розглянутих  динамічних  чинників  на  стійкість будівель 

впливають   чинники,   які  пов'язані   зі  зміною  несучої   здатності   основи,  

корозійні  процеси в  арматурі  залізобетону, руйнування бетону, порушення  

цілісності  мереж  водопроводу  і  водовідведення,  зміна  режиму  ґрунтових  

вод, що приводить до замочування основи і потрапляння в основу будівель 

зовнішніх  вод  за  рахунок  порушень   герметичності  відмосток  і   систем  

дощового водозливу. 

Ще  одним  джерелом  аварійних  ситуацій,    що  виникають  під    час  

експлуатації будівель,  є помилки  в проектуванні. Вплив проектних помилок  

позначається на недостатній жорсткості конструкцій  і на   величині  напруги 

 у бетоні.  

Безаварійна   експлуатація    будівлі   може   бути  забезпечена   шляхом 
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 систематичних вимірів параметрів, які показують стан будівлі: 

- цілісність будівельних конструкцій, яка визначена візуально; 

- цілісність систем водопостачання і водовідведення; 

- цілісність облаштувань водозливу; 

- цілісність відмосток, покрівлі. 

 Параметри, які визначаються геодезичними методами: 

- величини осідань окремих вузлів і усієї будівлі; 

- величини горизонтальних зміщень окремих вузлів будівлі; 

- величини крену будівлі; 

- величина проміжку температурних швів; 

- геометричні параметри тріщин. 

 

 

Способи визначення  параметрів, що характеризують стан будівлі 

 

 1. Візуальний спосіб контролю. 

 До візуального способу  контролю належить: візуальний огляд об'єкту,  

виміри параметрів тріщин.  

Для  контролю  за  тріщинами  використовуються маяки  і  їх   числові  

параметри, які визначалися за допомогою вимірника і масштабної  лінійки. 

          2. Геодезичний метод контролю - вимір вертикальних зміщень будівлі 

за допомогою високоточного нівелювання. 

 

Геодезичний моніторинг за навчальним корпусом технікуму 

 

Для виконання геодезичного моніторингу за навчальним корпусом 

були заплановані  наступні види робіт: 

1) Створення планово-висотного обґрунтування для спостережень за 

головним корпусом технікуму: 

- прокладання теодолітного ходу  для отримання плану території технікуму; 
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- прокладання нівелірного ходу ; 

- ретельне вивчення місць з найбільш помітною деформацією;   

- установка деформаційних (осадочних) марок та маяків, за яким необхідно 

проводити  спостереження; 

- розробка програми  спостережень будівлі навчального корпусу; 

- обробка результатів вимірювань для створення планово-висотного 

обґрунтування та отримання плану території технікуму;  

- складання схеми розташування опорних геодезичних пунктів і 

деформаційних марок. 

2) Візуальний спосіб контролю. 

     3) Інструментальні вимірювання  величин вертикальних зміщень: 

-  методика та періодичність спостережень; 

-  обробка та аналіз результатів дослідження; 

-  складання графіків зміни висот марок. 

 

Прилади для виконання геодезичних вимірювань 

в процесі спостережень 

 

Для виконання геодезичних робіт з визначення вертикальних зміщень  

використовуються прилади: високоточний нівелір Н05 з комплектом 

інварних рейок, точний нівелір Н3, масштабна лінійка з вимірювачем. 

Геодезичні роботи для отримання плану території технікуму   виконуються за 

допомогою теодоліта 2Т30П та електронної рулетки. 
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Рисунок 2- Електрона рулетка 

 

 

Рисунок 3 – Масштабна лінійка та вимірювач 
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Рисунок 4 – Високоточний нівелір Н05 
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Рисунок 5– Теодоліт 2Т30П 

 

Рисунок 6 – Точний нівелір Н3 
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Перевірки та юстування  

теодоліта 2Т30П 

 

Геодезичні роботи починаються з підготовки приладів до вимірювань. 

Перевірки виконують для того, щоб переконатися у виконанні умов 

взаємного розташування геометричних осей теодоліта. У випадку 

перевищення допустимого відхилення здійснюють юстування приладу, тобто 

виправляють положення його геометричних елементів. 

1. Перевірка зовнішнього стану і комплектності теодоліта 

2. Перевірка придатності теодоліта до роботи. 

3. Перевірка циліндричного рівня 

Геометрична умова: вісь циліндричного рівня повинна бути 

перпендикулярна до вертикальній осі приладу. 

 

Рисунок7 – Схема виконання повірки циліндричного рівня 

Геометрична умова виконана, коли пухирець рівня відхиляється від 

нуль-пункту на величину дуги, меншу однієї поділки ампули рівня. Умова 

виконана. 

4. Перевірка сітки ниток 

Геометрична умова: вертикальний штрих сітки ниток зорової труби 

повинен бути прямовисним, коли вертикальна вісь приладу прямовисна. 

Умова виконана. 
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Рисунок 8 - Схема виконання повірки сітки ниток 

5. Перевірка колімаційної похибки 

Геометрична умова: візирна вісь зорової труби повинна бути 

перпендикулярна до осі обертання труби. 

 

 

Рисунок 9 - Схема виконання повірки колімаційної похибки 

 

Величину колімаційної похибки визначається за формулою   

2с = 
(            ) (             )

 
 ,                    ( 1) 

Беруть відліки по горизонтальному кругу теодоліта  

КЛ = 15°18,4'    КП = 195°19,0'  

Геометричну умову можна вважати виконаною, якщо с ≤ ±1,5′ . 

Колімаційна похибка визначається за формулою (1) 

2с = 
                        ) (                        ) 

 
 = - 0,5' 

Умова виконана. 
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6. Перевірка осі обертання зорової труби 

Геометрична умова: вісь обертання зорової труби повинна бути 

перпендикулярна до вертикальної осі теодоліта. 

Допустиме значення кута нахилу горизонтальної осі теодоліта  не 

повинне перевищувати 10". Юстування виконують у спеціальних 

майстернях. 

 

 

Рисунок 10 - Схема виконання повірки осі обертання зорової труби 

 

7. Перевірка місця нуля вертикального круга 

Умова: Місце нуля вертикального круга повинне бути постійним і 

близьким до нуля. 

Місцем нуля (МО) називають відлік по вертикальному кругу при 

горизонтальному положенні візирної осі труби і осі рівня. 

 

Рисунок 11 -Схема виконання повірки місце нуля вертикального круга 

Беруть відліки по вертикальному кругу та обчислюють МО за 

формулою 
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МО = 
     

 
 ,      (2) 

Беруть відліки по вертикальному кругу теодоліта  

КЛ = + 0°22'    КП = - 0°23'  

Розрахунок величини місце нуля за формулою (2) 

МО = 
            

 
  - 0°00,5' 

Величина МО близька до 0, умова виконана.  

 
 

Перевірки і юстування точного нівеліра Н3,  

високоточного нівеліра Н05 

 

До нівеліра ставиться ряд вимог, пов'язаних з взаємним розташуванням 

його основних осей: VV' ║ UU', ІІ' ║ ZZ', UU' ⊥ZZ', VV' ⊥ZZ'. 

 

 

Рисунок 12 – Схема взаємного розташування основних осей нівеліра Н3 

де ZZ' – вісь обертання нівеліра; 

VV' – візирна вісь труби; 

UU'– вісь циліндричного рівня; 

ІІ' – вісь круглого рівня. 

При виконанні перевірок контролюють правильність взаємного 

розташування осей і частин нівеліра. 

1. Перевірка зовнішнього стану і комплектності нівеліра. 
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2. Перевірка придатності нівеліра до роботи. 

1. Перевірка  круглого рівня. 

Геометрична умова: вісь круглого рівня повинна бути паралельна 

вертикальній осі обертання нівеліра. 

 

Рисунок 13 – Схема виконання повірки циліндричного рівня 

 

1. Перевірка сітки ниток 

Геометрична умова: горизонтальний штрих сітки ниток повинен бути 

перпендикулярний до вертикальної осі обертання нівеліра. 

 

Рисунок 14 – Схема виконання повірки сітки ниток 

 

2. Перевірка головної умови нівеліра Н3 

Геометрична умова: візирна вісь труби повинна бути паралельна осі 

циліндричного рівня 
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Рисунок 15 – Схема виконання повірки головної умови нівеліра Н3 

Перевірка головної умови  визначається за формулою 

х = 
     

 
  -  

     

 
,      (3) 

де  і – висота інструмента на точках 1,2; 

      а – відліки по рейці на точках 1,2 

Допуск величини «х»:  х < ± 4 мм  

Розрахунок величини «х» в таблиці 1 за формулою (3). 

Таблиця 1 – Розрахунок величини «х» 

 

№ 

прийому 

 

№ костиля 

Висота  

інструмента 

і,(мм) 

Відлік по 

рейці а, (мм) 

 

х, (мм) 

 

І 

1 1230 1522  

2 1288 0990 

  2518 2512 +3,0 

ІІ 1 1269 0950  

2 1248 1564 

  2517 2514 +1,0 

 

Умова виконана. 

4. Перевірка головної умови високоточного нівеліра Н05. 

Геометрична умова: візирна вісь труби повинна бути паралельна осі 

циліндричного рівня. 

Визначення величини кута «і» за формулою 

 

   
[(     ) (     )]

   
 ×   ,           (4) 

де   V – висота приладу на точках 1,2; 

        U – відліки по реці на точках 1,2 
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Допуск величини «і»:  і < 20" 

Розрахунок величини «і» в таблиці 2 за формулою (4). 

Таблиця 2 - Розрахунок величини «і» 

№ 

прийому 

№ 

костилів 

Висота 

приладу,V(1/2дм) 

Відліки по 

рейці, U 

(1/2дм) 

 

Кут «i» 

І 1 2978 

1489,0 

2341 

1170,5 

 
2917 0 − 2913 0

+3 5 
 

2 2938 

1469,0 

2302 

1151,0 

ІІ 2 2896 

1448,0 

3525 

1762,5 

2866 5 − 2862 5

+4 0 
 

1 2800 

1400,0 

3429 

1714,5 

 

Умова   виконана, ісер. = 3,8 " < 20" 

 

Створення планово-висотного обґрунтування для спостережень  

за головним корпусом технікуму 

 

Рекогносцировка та закріплення теодолітного ходу 

 

Для виконання геодезичних спостережень за  деформацією будівлі 

необхідно побудувати  на території технікуму геодезичну мережу.  

Планове обґрунтування створюється прокладанням теодолітного ходу 

для  складання    плану території технікуму. 

Прокладання теодолітного ходу ведуть по схематичному кресленню 

місцевості, складеному безпосередньо у процесі рекогносцирування 

місцевості, з дотриманням наступних умов: 
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– положення точки теодолітного ходу слід вибирати так, щоб була 

гарна видимість суміжних точок ходу, і якомога більшу кількість об’єктів 

місцевості в радіусі 100–150 м, особливо твердих контурів, кутів капітальних 

будинків і т.п.; місце навколо точки повинне бути зручним для встановлення 

теодоліту та забезпечувати збереження точки; забороняється закріплювати 

точки теодолітного ходу на проїжджій частині доріг або на доріжках для 

пішоходів; 

– лінії між точками ходу мають проходити по місцевості, найбільш 

рівній, твердій, незарослій, зручній для лінійних вимірів; довжина лінії ходу 

не повинна перевищувати 350 м і бути не меншою ніж 20 м; довжина ходу не 

повинна перевищувати 1,2 км; 

– кількість точок ходу повинна бути такою, щоб з них забезпечувалася 

зйомка всієї ділянки місцевості ; 

– форма теодолітного ходу визначається конкретними умовами 

місцевості; хід має бути, по можливості, витягнутим чи поступово змінювати 

напрямок; для контролю хід повинен бути замкнутим  чи розімкнутим, але 

спиратися кінцями на пункти геодезичної опорної мережі;   якщо необхідно 

згустити точки знімальної основи – всередині полігону прокладають 

діагональний хід. 

Точки знімальної основи закріплюють тимчасово, на період виконання 

робіт, за допомогою дерев’яних кілків, обрізками арматури, металевих 

стержнів забитих у рівень із землею. Точку ходу позначають на верхньому 

торці кілка вбитим цвяхом, точкою перетину прокреслених діагоналей і 

підписують порядковий номер точки. 

 

Прокладання теодолітного ходу 

 

На кожній станції теодоліт приводять у робоче положення. На задній і 

передній точках теодолітного ходу встановлюються віхи. Для послаблення 
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впливу похибок вимірювання кутів необхідно ретельно центрувати прилад 

над точкою,  центр сітки ниток труби наводити на середину низу віхи. 

 

 

Рисунок 16 -  Вимірювання горизонтальних кутів при прокладанні 

 теодолітного ходу 

 

           Горизонтальні кути вимірюються способом прийомів з перестановкою 

лімба перед другим напівприйомом на 1°–2°. Відлік по горизонтальному 

кругу (градуси, хвилини і десяті частки хвилини) беруть спочатку на 

передню, а потім задню точки теодолітного ходу та заносять до польового 

журналу «Журналу вимірювання кутів і довжин ліній». Розбіжності значень 

кутів із напівприйомів не мають перевищувати подвійної точності приладу. 

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне значення кута з двох 

напівприйомів. Остаточне судження про якість виміру всіх кутів ходу дає 

значення кутової нев'язки ходу, що має бути менше f β доп =1'⋅ n ,  

де n – кількість кутів. 
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Рисунок 17 - Вимірювання довжин ліній електронною рулеткою 

 

           Паралельно з вимірюванням горизонтальних кутів вимірюються 

сторони теодолітних ходів. Вимірювання сторін теодолітного ходу 

виконується за допомогою електронної  рулетки. Довжини сторін у 

теодолітних ходах вимірюють у прямому і зворотньому напрямках. Різниця 

прямого і зворотного вимірювання, віднесена до середньої довжині лінії, не 

повинна бути більше 1:2000. За остаточну довжину сторони ходу приймають 

середнє арифметичне. 

 Після закінчення вимірювання кутів та сторін на точці, прилад 

переносять на наступну точку ходу, де загальний порядок спостережень 

повторюється.  
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Рисунок 18 – Схема теодолітних ходів для зйомки  

території технікуму 

 

Розрахунок координат точок теодолітного ходу 

 

Обробка результатів вимірювань передбачає такі процеси: 

– польові обчислення; 

– камеральна обробка   та розрахунок координат точок теодолітного ходу. 

Перевіряють обчислення всіх ліній і кутів у польових журналах, 

обчислюють горизонтальні прокладення всіх ліній. 

Результати вимірювання кутів і ліній обтяжені похибками. 

Зрівнювання результатів полягає у визначенні допустимих нев’язок кутових 
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та лінійних вимірювань, введення поправок у результати вимірів та 

обчислення координат точок теодолітних ходів.  

 Математичну обробку виконують в координатній відомості   в такій 

послідовності: 

1) Розрахунок суми виміряних горизонтальних кутів  Σβпрактика : 

 

Σβпрактика= βА + β1 + β2 + β3 +… (5) 

2) Розрахунок  теоретичної суми кутів по ходу за формулою    

 

Σβтеорія =180
0
×(n -2) ,   (6) 

   

 де   n – кількість кутів в ході. 

3) Розрахунок суму виміряних кутів   та визначення кутової нев’язки 

по формулі  

fβ = Σβпрактика - Σβтеорія,   (7)  

4) Розрахунок допустимої кутової нев’язки по формулі  

 

fβдопуск = ±1,5
'
√ n ,    (8)  

5) Кутову нев’язку розподілити порівну на всі кути. Поправку вводять 

в кути  з оберненим знаком нев’язки 

                                      −
  

 
 ,                 (9) 

6) Розрахунок дирекційних кутів  сторін ходу по формулі  

 

αn = αn-1 + 180
0
 – βn ,     (10) 

7) Розрахунок прирости координат ΔХ, ΔУ для кожної сторони ходу по 

формулам  

ΔХ =  S×cos α ;      ΔУ = S×sin α , (11) 

  

8) Розрахунок нев’язки  приросту координат  Σ ΔХ;  Σ ΔУ по ходу 

fх = Σ ΔХ;   fу = Σ ΔУ ,   (12) 

9) Розрахунок абсолютної та відносної похибки за формулами  
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fабс = √   +     ,   (13) 

   

     fвідн. = 
     

 
 < 

 

    
 ,    (14)  

 де  S – довжина теодолітного ходу  

Якщо нев’язки   допустимі , то поправку  розподіляють з оберненим 

знаком пропорційно довжинам ліній. 

                                           −
  

 
   ;        −

  

 
   ,     (15) 

10) Визначення приросту координат, які виправлені поправками  

      

11) Розрахунок координат точок теодолітного ходу по формулам                              

    Х1= ХА+ ΔХА-1;         У1=УА+ ΔУА-1  ,      (16) 

Обчислення координат точок розімкнутого та замкнутого теодолітних 

ходів виконуються за формулами (5) – (16) в відомості за допомогою 

програми Microsoft Excel рисунок 21,22. 

 

Рисунок 19 – Камеральна  обробка результатів вимірювань 
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Рисунок 20 – Обчислення координат точок теодолітного ходу за 

допомогою програми Microsoft Excel 

 

Рисунок 21 – Обчислення координат точок розімкнутого теодолітного 

ходу за допомогою програми Microsoft Excel 
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Рисунок 22 – Обчислення координат точок замкнутого теодолітного 

ходу за допомогою програми Microsoft Excel 
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Побудова плану території технікуму виконувалася в програмі AutoCAD 

 

 

Рисунок 23 – Плану  території технікуму в програмі AutoCAD 

 

Візуальний спосіб контролю, який характеризує  стан 

навчального корпусу технікуму 

 

Візуальний спосіб контролю  - це періодичне візуальне обстеження  

будівель з метою виявлення порушень цілісності конструкцій і чинників,  

що викликають руйнування конструкцій і зменшення здатності основ.  

Основним завданням візуального контролю є: 
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- своєчасне виявлення порушень цілісності конструкцій; 

- виявлення причин їх виникнення;  

- визначення динаміки процесів простими вимірювальними приладами; 

- виявлення причин, що викликають руйнівні процеси; 

- розробка заходів з усунення причин порушення цілісності  

конструкцій і ремонтних робіт. 

До візуального способу контролю відноситься:   візуальний огляд 

об’єкту, вимірювання параметрів тріщин. Швидкість та зміни розміру тріщин 

визначається  шляхом періодичних вимірів відстаней  між контрольними  

марками. Візуальний огляд будівель робиться періодично через встановлені 

проміжки часу. Огляду підлягає наступне: 

 - прилеглі до будівлі проїзди; 

 - стан зовнішніх комунікацій (наявність вологи в колодязях); 

 - стан відмосток та фундаменту; 

 - стан цоколя будівлі (особливо слід звернути увагу на наявність 

тріщин і інших порушень); 

 - наявність вологи в підвальних приміщеннях будівлі; 

 - внутрішні комунікації систем теплопостачання, водопостачання і 

водовідведення; 

- покрівля; 

- системи дощового водозливу. 

Для контролю за тріщинами  використовують  маяки,  а їх числові 

параметри вимірюють  за допомогою вимірювача та масштабної лінійки. 

Відстані між марками  залежно від необхідної точності, можуть 

вимірюватися: лінійкою (точність порядку 0.4мм) штангельциркулем 

(0.1мм), мікрометром (0.001мм). Необхідна точність вимірів вибирається 

виходячи з відповідальності об'єкту і планованого часу спостережень. В 

процесі огляду ведеться спеціальний журнал, в якому фіксуються усі 

виявлені порушення. При виявленні відхилень від нормального стану об'єкту 

(поява тріщин, волога і ін.) в першу чергу визначаються видимі причини 
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порушень. Якщо це зробити вдається, то вживаються усі заходи до їх 

усунення, наприклад, протікання водопроводу. Інакше порушення 

фіксуються, маркуються і вирішується питання про отримання додаткової 

інформації для ухвалення рішення, щодо усунення причин. За результатами  

досліджень приймаються рішення про ремонтні роботи. До таких подій 

відносяться: поява тріщин, зміна ширини температурних швів, зміщення 

одних блоків відносно інших і ін. 

 

 



29 
 

Рисунок 24 – Вигляд  тріщин в стіні заднього фасаду навчального корпусу 

 

 

Рисунок 25 – Вигляд  тріщин в стіні актового залу 

 

 

Рисунок 26 – Вигляд  тріщин в стіні спортивного залу 
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Рисунок 27 – Визначення величин маркованих тріщин 
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Рисунок 27 – Визначення величин температурного шву за допомогою 

масштабної лінійки 

 

Таблиця 1 – Результати   І циклу вимірювання маркованих тріщин на 

навчальному корпусі технікуму (листопад) 

Номера тріщин Відстань між контрольними марками, см 

№1 8,00 

№2 9,42 

№3 7,21 

№4 8,35 

№5 5,65 

№6 5,64 

№7 7,62 

№8 7,21 

№9а 5,02 

№9б 4,23 

№10 5,00 

№11 5,60 

 

Після візуального огляду навчального корпусу була виконана закладка 

контрольних марок біля швів просідання та температурних швів, а також в 

містах великих динамічних навантажень. Конструкція контрольних марок 

залежить від типу будівлі, матеріалу з якого він побудований, а також від 

методу їх установки. Контрольні марки, які використовуються на об'єкті, 

можуть бути виконані у вигляді стрижнів арматури, болтів, куточків, 

дюбельних цвяхів. На даному об’єкті було вирішено використовувати 

стрижні арматури. Їх встановлюють в нижній частині споруди в такій 

кількості , щоб в результаті спостережень можна було отримати  найбільш 

повні відомості про просідання споруди.   
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Рисунок 28 – Складання  схеми розташування деформаційних марок 

 

Геодезичний метод контролю  за  станом 

навчального корпусу технікуму 

 

 До геодезичних методів контролю належать: вимір осідань споруди і 

його окремих вузлів, вимір крену. 

Для спостережень за осіданнями застосовується спосіб  високоточного 

геометричного нівелювання нівеліром Н05 та інварними рейками. Величини 

осідань споруди або окремих його вузлів визначаються по різницям відміток 

контрольних марок, отриманих в суміжних циклах вимірів. Висотна основа, 

відносно якої визначається осідання марок на споруді, служить мережа 

реперів, які визначають можливість осідання ґрунтів. Їх, як правило, 

закладають завчасно на глибину, що є більшою за глибину промерзання 

ґрунтів в даному районі. Кількість реперів повинна бути не менше 3, щоб 

шляхом періодичних спостережень встановити їх на весь період визначення 



33 
 

деформацій. Опорні  знаки  є  основою  для  визначення  положення  

деформаційних  знаків. Їх  закріплюють  з  умовою  стабільності  і  тривалого  

збереження.  

Проект розміщення марок на будівлі складають з урахуванням 

конструкції фундаменту, навантаження окремих частин будівлі, геологічних  

та гідрогеологічних умов. Деформаційні марки бажано установлювати на 

одному рівні, закладаючи їх по кутам будівлі, в місцях, де найбільші осадки: 

на стиках сусідніх блоків, по сторонам температурних швів  та навколо зон з 

найбільш динамічним навантаженням. 

 

 

Рисунок 29 – План розміщення контрольних марок 
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Деформаційні  знаки  закріплюють  безпосередньо на досліджуваній будівлі.

 

 

Рисунок 30 – Розміщення контрольних марок на будівлі технікуму 

Способом геометричного нівелювання можна визначати різниці висот 

точок, розташованих на відстані 5 – 10 м, з похибкою 0,05 – 0,1 мм, а на 

кілька сотень метрів – з похибкою до 0,5 мм. Залежно від необхідної точності 

визначення осідань застосовуються різні класи нівелювання.  При визначенні 

осідань цивільних будівель найчастіше застосовують II й III класи, для яких 

середньоквадратичні похибки визначень перевищення на станції відповідно 

дорівнюють 4мм й 0,9 мм. Відмітки деформаційних точок у циклі 

вимірювань визначають відносно вихідного опорного репера. Відмітку 

вихідного репера найчастіше приймають умовно, наприклад 100,000 м, але 

вона має бути сталою під час всього періоду спостережень. Для передачі 

відмітки від вихідного на всі деформаційні марки (контрольні марки), 

розробляють спеціальну схему  вимірювань, залежно від класу нівелювання 

застосовують спеціальну методику й відповідні прилади.  
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Рисунок 31 – Схема установки рейки на контрольну марку 

 

Рисунок 32 – Схема нівелювання контрольних марок 

Умовні позначки: 

○ - опорні репера 

□ - контрольні марки 

∆ - точки установки нівеліра 

Перший цикл спостережень контрольних марок виконувалося 

нівелюванням IV класу, за допомогою точного нівеліра Н3. Результати  

вимірювань заносять в спеціальних журнал нівелювання IV класу. 

Польовий журнал нівелювання IV класу контрольних марок  переносили  в 

електронний вигляд в програмі Word Exсel для обробки результатів, 

рисунок 30. Обчислення висот марок 1 циклу спостережень виконувалося в 

програмі Word Exсel. 
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Рисунок 33-  Обробка результатів  вимірювань нівелювання IV класу   

за допомогою програми Microsoft Excel 

 

Обчислення висот контрольних марок  за допомогою програми 

Microsoft Excel 

 

Рисунок 34 – Обчислення   висот марок нівелювання IV класу   за  

допомогою програми Microsoft Excel (1 цикл) 
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Другий цикл спостережень контрольних марок. При вимірах високої 

точності використовували ретельно вивірений високоточний нівелір типу  

Н-05, штрихові інварні рейки. Вимоги до нівелювання контрольних марок: 

нівелір встановлюють чітко по середині між точками, за якими ведеться 

спостереження, відліки беруть по основній і додатковій шкалах рейок. 

Нівелювання виконують при двох горизонтах приладу, у прямому й 

зворотньому напрямках. Довжина візирного променю допускається до 25 м, 

його висота над поверхнею землі або підлоги - не менше 0,5 м. Нівелювання 

виконується тільки при сприятливих умовах видимості й при досить 

виразних, спокійних зображеннях штрихів рейок. 

 

Результати  вимірювань заносять в спеціальних журнал нівелювання IІ 

класу. Обчислення висот марок 2 циклу спостережень виконувалося в 

програмі Word Exсel.  

            

Рисунок 35– Високоточне нівелювання ІІ класу контрольних марок 
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В камеральних умовах   виконувався розрахунок висот контрольних 

марок по циклам. В програмі AutoCAD на існуючому проекті комплексу 

наносили результати вимірювань, які показували різницю висот по 

отриманим результат та складали графіки різниці відміток по циклам . 
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ВІДОМІСТЬ ВІДМІТОК ТА ВЕЛИЧИН ОСАДКІВ 

контрольних марок, закладених в будівлі навчального корпусу 

Цикл № 2          8.04.16    

№ 

контр. 

марки 

Навчал. 

цикл 

Дата 

30.10.15 

Цикл № 2 

Дата 

8.04.16 

Цикл № 3 

Дата 

 

Цикл № 4 

Дата 

 

Цикл № 5 

Дата 

 

Відмітка, 

мм 

Відмітка, 

мм 

Осадки, мм  Відмітка, 

мм  

Осадки, мм  Відмітка, 

мм 

Осадки, мм   Відмітка, 

мм 

Осадки, мм  

за 

цикл, 

мм 

 за 

весь 

період 

за 

цикл 

за 

весь 

період 

за 

цикл 

за 

весь 

період 

за 

цикл 

за 

весь 

період 
              

Rp1 64,1860 64,1860 0,0           

Rp2              

              

М1 64,2000 64,1997 -0,3           

M2 64,3490 64,3493 0,3           

M3 64,3530 64,3528 -0,2           

M4 64,2500 64,2496 -0,4           

M5 64,1410 64,1414 0,4           

M6 63,7485 63.7482 -0,3           

M7 63,3670 63,3674 0,4           

M8 62,6370 62,6371 0,1           

M9 63,4710 63,4712 0,2           

M10 63,5245 63,5242 -0,3           

M11 63,7190 63.7186 -0,4           

M12 63,7400 63,7397 -0,3           

M13 63,3345 63,3341 -0,4           
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M14 63,4310 63,4311 0,1           

M15 62,7445 62,7441 -0,4           

M16 64,1945 64,1941 -0,4           

M17 64,3710 63,3706 -0,4           

M18 64,3770 63,3768 -0,2           

M19 64,3215 64,3212 -0,3           

M20 64,2285 64,2281 -0,4           

M21 64,2285 64,2282 -0,3           

M22 64,4380 64,4376 -0,4           

M23 64,3635 64,3631 -0,4           

Rp1 64,1860 64,1860 0,0           
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Висновок 

 

Для визначення стану навчального корпусу   необхідно виконати 

циклічні спостереження. За даний період було виконано   2 цикли 

нівелювання по контрольним маркам – точне та високоточне  нівелювання. 

Для виявлення деформацій необхідно виконувати геодезичний моніторинг, який 

складався з візуального та геодезичного контролю. По результатам нівелювання 

були отримані висотні позначки контрольних марок. Різниця висотних позначок 

показала, що дані величини за даний інтервал часу не змінилися, деформація не 

збільшувалася. Всі ці дані будуть використані в подальшому спостереженні 

циклів. 
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