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ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО
СУПРОВОДУ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ, ЩО
НАДБУДОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ
БУДІВНИЦТВА
АНОТАЦІЯ
На сьогоднішній день, під час істотних коливань
на ринку нерухомості і будівельних матеріалів,
для підвищення інвестиційної доцільності все
частіше у забудовників виникає побажання надбудувати об'єкт в процесі будівництва. Комплекс
питань пов'язаних з підготовкою та отриманням
дозвільної документації виходить за рамки даної
роботи. Слід відмітити, що значна зміна ТЕПів
об'єкта не введеного в експлуатацію пов'язане з
меншими матеріальними витратами в порівнянні
з введенням в експлуатацію об'єктів, з огляду на те, що підсилення конструкцій (в разі
його необхідності) набагато легше реалізувати.
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Хоча найчастіше ідея надбудови виникає на
етапі завершення робіт зі зведення каркаса та
стінового заповнення. При такого роду надбудові
виникає ціла група проблем. Досвід подібного
роду надбудов свідчить про те, що при незначному збільшенні поверховості в межах 10%, а іноді
і більше, проблема дефіциту несучої здатності
вирішується шляхом застосування понижувальних коефіцієнтів до корисного навантаження,
уточненого докладання всіх навантажень (якщо
це не було виконано при первісній підготовці
моделі). Іноді такого роду рішення дозволяють
вирішити і проблему дефіциту несучої здатності
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конструкцій нижніх поверхів.
Збільшення поверховості в межах 10%
від первісної є рентабельним, Допустимим
з фінансової точки зору є посилення окремих вертикальних несучих елементів нижніх
поверхів. В роботі на прикладі 20-поверхового будинку, що зводиться, досліджено резерв
несучої здатності зведеної частини на предмет
збільшення поверховості та виявлено основні
проблемні питання. Вирішенню такої низки
проблем на конкретному об’єкті присвячене це
дослідження.
До окремої групи ускладнень слід віднести
необхідність виконувати не тільки розрахунок
за спектральним методом, але й за нелінійним
статичним. При застосуванні цих методів виникла розбіжність у один додатковий поверх. Але
для забезпечення вимог по перекосам поверхів
виникла необхідність у підсиленні вертикальних
несучих елементів по другий поверх не виходячи з вимог до їхньої міцності, а виходячи з вимог
до жорсткості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: науково-технічний супровід,
сейсмостійкість, надбудова, каркасні будівлі
PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL
SUPPORT
FOR
FRAME
BUILDINGS
HEIGHTENING DURING THE CONSTRUCTION
PROCESS
ABSTRACT
To date, during significant fluctuations on the real
estate and construction materials market, in order
to increase investment feasibility more and more
often developers have a desire to superstructure
objects during construction. The complex of issues
associated with the preparation and obtaining
permits is beyond the scope of this paper. It should
be noted that a significant change in the object
types not put into operation is associated with lower
material costs compared to the commissioning of
facilities, given that the enhancement (if necessary)
is much easier to implement. Although most often
the idea of a heightening occurs at the stage of
completion of the frame and wall filling. With
this type of heightening comes a whole group of
problems. The experience of such heightening
shows that with a slight increase in the number of
floors in the range of 10%, and sometimes more,
the problem of deficit bearing capacity is solved
by applying reduction factors to the useful load,
clarified the application of all loads (if it was not
done in the original preparation of the model).
Sometimes this kind of solutions also allows to solve
the problem of deficit of load-carrying capacity of
lower floor structures.
The increase in the number of floors within 10%
of the original is cost-effective, acceptable from
a financial point of view is the strengthening of
30

individual vertical load-bearing elements of the
lower floors. In the work, on the example of a
20-storey building under construction, the reserve
of the bearing capacity of the vaulted part for the
increase in the number of floors is investigated and
the main problematic issues are identified. The
solution of such a number of problems on a specific
object is devoted to this study.
A separate group of complications should include
the need to perform not only the calculation by
the spectral method, but also behind the nonlinear
static method. The application of these methods
resulted in a discrepancy of one additional floor.
But in order to meet the requirements for floor
misalignment, it became necessary to reinforce
the vertical load-bearing elements for the second
floor, not based on their strength requirements, but
based on their stiffness requirements.
KEYWORDS: scientific and technical support,
earthquake resistance, heightening, frame buildings
ВСТУП
На сьогоднішній день, під час істотних
коливань на ринку нерухомості і будівельних
матеріалів, все частіше виникає побажання надбудувати об'єкт в процесі будівництва. Комплекс
питань пов'язаних з підготовкою та отриманням дозвільної документації виходить за рамки
даної роботи. Таке значне зміна ТЕПов об'єкта
не введеного в експлуатацію пов'язане з меншими матеріальними витратами в порівнянні
з введенням в експлуатацію об'єктів, з огляду
на те, що посилення (в разі його необхідності)
набагато легше реалізувати. Хоча найчастіше
ідея надбудови виникає на етапі завершення робіт зі зведення каркаса. При такого
роду надбудові виникає ціла група проблем.
Рішенню такої низки проблем на конкретному
об’єкті присвячене це дослідження. В роботі на
прикладі 20-поверхового будинку, що зводиться, досліджено резерв несучої здатності зведеної
частини на предмет збільшення поверховості та
виявлено основні проблемні питання.
При збільшенні поверховості виникає дефіцит
несучої здатності окремих конструктивних
елементів
До основних таких проблем слід відносити
дефіцит несучої здатності:
1. паль;
2. ростверку;
3. Конструкцій нижніх поверхів;
4. Конструкцій середніх і верхніх поверхів.
Слід зазначити, що специфікою такого роду
надбудови в порівнянні з класичною (надбудова введеного в експлуатацію об'єкта) полягає в
тому, що, як правило, об'єкт знаходиться в рамках одного незмінного нормативного поля, тоді
як при класичній надбудові проектувальник
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стикається з додатковою проблемою модифікації
вимог нормативних документів.
При незначному збільшенні поверховості в
межах 10%, а іноді і більше проблема дефіциту
несучої здатності вирішується шляхом застосування понижувальних коефіцієнтів до корисного навантаження, уточненого докладання
всіх навантажень (якщо це не було виконано
при первісній підготовці моделі). Іноді такого
роду рішення дозволяють вирішити і проблему
дефіциту несучої здатності №3.
Саме збільшення поверховості в межах 10%
від первісної є рентабельним в тому випадку
якщо перші дві проблеми можливо вирішити
шляхом уточнення розрахункової моделі, особливо - навантажень, з огляду на те, що введення в роботу додаткових паль і посилення
ростверку знизу є досить дорогим і пов'язане з
низкою технологічних проблем. Допустимим з
фінансової точки зору є посилення окремих вертикальних несучих елементів нижніх поверхів
(в разі необхідності) на що готові піти забудовники.
Однак після введення в дію нової редакції
ДБН В.1.1-12 в 2014-му році виникла необхідність
в проведенні нелінійного статичного розрахунку, який виявляє ряд додаткових дефіцитів в
несучої здатності каркасу, коли крім перших
трьох основних проблем виникає четверта дефіцит несучої здатності конструкцій середніх
і верхніх поверхів. При виникненні даної проблеми в більшості випадків посилення окремих
вертикальних конструкцій середніх і верхніх
поверхів недостатньо для забезпечення вимог,
висунутих до величин перекосів поверхів.
МЕТА РОБОТИ: на прикладі 20-поверхового будинку, що зводиться, дослідити резерв

несучої здатності зведеної частини на предмет
збільшення поверховості та виявити основні
проблемні питання
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню надбудови існуючих будівель в
ході реконструкції приділено достатньо уваги з
боку вітчизняних і зарубіжних дослідників[1-3],
а проблемам науково-технічного супроводу будівництва у сейсмічних районах протягом останнього десятиріччя присвячена велика
кількість робіт [4]. Це перш за все це зумовлено різноманітністю ситуацій, які або не описані
в нормативних документах [5], або при яких
необхідне обгрунтоване відхилення від певних
вимог. Однак питання надбудови об’єктів незавершеного будівництва у сполученні з науковотехнічним супроводом цього процесу знаходяться за рамками опублікованих наукових
робіт, тому дане дослідження є актуальним та
доцільним
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ
В роботі рішення описаної сукупності проблем пропонується розглянути на 20-поверховому будинку в м.Одесі, що знаходиться у стадії
будівництва. Будівля є двосекційною у роботі
наведені результати для секції 1. По другій
секції отримані аналогічні результати.
На момент початку робіт з аналізу можливості
надбудови додаткових поверхів будівництво каркасу було призупинено на рівні покриття 20-го
поверху. Побажання інвестора було збільшити
поверховість до 25-ти, за умови відсутності
необхідності підсилення паль та ростверку.
Підсилення вертикальних несучих елементів є
припустимим. План, розріз та загальний вигляд
просторової моделі наведено на рис.1-3

Рисунок 1 – План типового поверху
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Рисунок 2 –Розріз 1-1
Роботи по чисельному моделюванню було
поділено на два етапи: 1-ий – розрахунок за
спектральним методом; 2-ий за нелінійним статичним методом
1-ИЙ
ЕТАП
РОЗРАХУНОК
ЗА
СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ
Першим критичним обмеженням при розрахунку за спектральним методом стало перевищення висотою будівлі відмітки 73,5м при
якій значення коефіцієнту к2 дорівнює 1,4. При
цьому значення зусиль у палях значно перевищило граничне значення, а зусилля у ростверку перевищило прийняте у проекті армування.
Тому наступним етапом у розрахунках стали 24
поверхи. При такій поверховості будівлі виникла
32

Рисунок 3 –Загальний вигляд просторової
комп’ютерної моделі
необхідність у підсиленні окремих пілонів на
нижніх двох ярусах будівлі, а зусилля у палях та
ростверку не перевищили критичних значень.
Таким чином було визначено резерв, що було
закладено при розробці початкового проекту.
2-ИЙ
ЕТАП
РОЗРАХУНОК
ЗА
НЕЛІНІЙНИМ СТАТИЧНИМ МЕТОДОМ
За результатами розрахунку 24-поверхової
будівлі були виявлені перевищення перекосів
поверхів та при досягненні 90% від навантаження у 7 балів руйнувалися окремі елементи та у напрямках уздовж осі Х утворювався «стрибок» при якому переміщення сягали
метрів, що свідчило про настання прогресуючого обвалення. Тому було виконано низку
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розрахунків з поетапним зниженням
поверховості (табл.1). Таким чином було
зафіксовано, що при необхідному рівні
міцності жорсткість схеми є недостатньою. І виникла необхідність у збільшенні
жорсткості окремих елементів до відмітки
+6.000 для забезпечення вимог по перекосам поверхів.
Прийняті коригування схеми (введення посилення елементів, що зазнавали
руйнування) дозволили збільшити загальну кількість надземних поверхів до 23.
Для подальшого збільшення кількості
поверхів критичною стала жорсткість
будівлі – конструкції не руйнувались при
досягненні повного рівня сейсмічних сил,
але перевищувались граничні значення перекосів поверхів; збільшення висоти ще на один поверх вимагало посилення
значної кількості пілонів нижніх поверхів
суто для збільшення їх жорсткості, а також
збільшення кількості паль та їх армування.
тому подальше збільшення поверховості не
є доцільним Перекоси та переміщення для
модифікованої схеми наведені на рис. 4-7
Резерв підвищення кількості поверхів
шляхом посилення окремих вертикальних
елементів вичерпується 23-ма поверхами;
подальше нарощування їх кількості можливе тільки в комплексі зі збільшенням
жорсткості каркасу будівлі в горизонтальному напрямку – наприклад шляхом
об’єднання груп пілонів в рами/діафрагми
чи введенням додаткових діафрагм.

Таблица 2 - Значення перекосів та настання «стрибку»
при відповідних рівнях навантаження.
Кількість
поверхів

25 пов

24 пов

23 пов

22 пов

Вплив уздовж осі Х+
90%

0.014

0.009

0.0135

0.0358

95%

"стрибок"

"стрибок"

"стрибок"

"стрибок"

100%

-

-

-

-

Вплив уздовж осі X80%

0.0136

0.0127

0.011

0.0101

85%

0.0215

0.207

0.0151

0.0135

90%

"стрибок"

2 пілона
зруйнова

0.0276

0.0211

95%

-

-

"стрибок"

"стрибок"

100%

-

-

-

-

Вплив уздовж осі У+
90%

0.0141

0.0135

0.0124

0.0121

95%

0.0187

0.0185

0.0161

0.0157

100%

0.0298

0.0318

0.0234

0.0221

Вплив уздовж осі У95%

0.0145

0.0127

0.0123

0.012

100%

0.0187

0.0168

0.0157

0.0153

Рисунок 4 –Секція №1. Переміщення при
нелінійному завантаженні «Х + » (проти осі X)
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Рисунок 5 – Секція №1. Перекоси поверхів при
нелінійному завантаженні «Х + » (проти осі X)
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Рисунок 6 – Секція №1. Картина зруйнованих
елементів при нелінійному завантаженні «Х + »
(проти осі X)
ВИСНОВКИ
В роботі розглянуті основні проблеми, які
виникають при надбудові об'єктів в процесі їх
будівництва.
1. Е
 кономічно доцільним в такого роду
надбудові є таке збільшення поверховості,
при якому не виникає необхідності посилення основи і фундаментів.
2. Д
 ля забезпечення вимог, висунутих
до перекосів поверхів запропоновано
збільшення поперечного перерізу пілонів
і діафрагм, а також об'єднання окремих
пілонів з метою забезпечення їх роботи, як
єдиної діафрагми жорсткості.
3. П
 ри використанні такого роду посилення
особливу увагу необхідно приділяти армуванню плит перекриттів, які примикають
до вертикальних посилених елементів.

Рисунок 7 – Секція №1. Переміщення при
нелінійному завантаженні «Х - » (вздовж осі X)
реалії та зарубіжний досвід. Громадська
думка про правотворення. 2021. № 1 (206).
С. 14–25.
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Наука та будівництво. 2019. № 1. С. 38–45.
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