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особливостІ обстеження АвАрІЙних КонстрУКцІЙ 
висотних спорУД тА новІтнІ технІчнІ рІшення 

по їх вІДновленнЮ при реКонстрУКцІї*

найбільш ушкодженими конструкціями каркасів 
висотних споруд є ферми і в’язі (рис. 1, а, б) [1–5].

характерними пошкодженнями, що відбива-
ються на експлуатаційній придатності споруд, є:

– розриви несучих елементів або їх відрив в 
з’єднаннях (рис.2, г);

– тріщини в основному металі або зварних 
швах в зонах підвищеної концентрації напружень;

– викривлення елементів більш за допустимі 
величини;

– руйнування захисних покриттів і корозія ме-
талу (рис. 2, а–в) та ін.

в умовах відсутності технічної документації є 
дуже важливим встановлення фактичної товщини 
елементів, їх перерізів, розкриття місць пошкод-
ження корозією та ін. (рис. 2, д, е).

після вивчення досвіду попередньої експлуата-
ції споруд, а також невдалих, з нашої точки зору, 
ремонтних рішень дефектів монтажу (рис. 2, г) 
нами запропоновані новітні технічні рішення з ре-

монту та підсилення конструкцій за допомогою 
інноваційних полімерних композитних матеріалів 
(пКм) на основі вуглеграфітових ламелей та ба-
зальтового армування (рис. 3, 4) [5].

таким чином основні причини обриву у звар-
ному вузловому з’єднанні (вузол «А», рис. 2, г) 
фасонки та розкосів радіальної ферми з парних 
гнучких профілів швелерного типу наступні:

1 – скрізна щільова корозія (1) в стиснутому 
поясі ферми (5), яка пошкодила не тільки пояс, 
а також і сполучені планки (8) в місцях дотику з 
ними (рис. 2, а, б);

2 – дефект монтажу, який полягає в тому, що 
верхні елементи розкосів (4) були з’єднані дуго-
вим зварюванням з верхнім елементом (5) пояса 
ферми, а потрібно було зварити їх через вузлову 
фасонку (3), внаслідок чого виник додатковий екс-
центриситет, який і привів до обриву фасонки;

3 – невдало виконаний ремонт за допомогою 
вставки додаткового підсилюючого елементу зі 

Рис. 1. Аналіз стану споруди спеціального призначення за 
результатами інструментального обстеження дефектних ме-
талевих конструкцій: а – фрагмент розрахункової схеми сек-
торіальних ферм металевого просторового каркасу (3-D мо-
делювання методом кінцевих елементів); б – візуалізація 
зображення пошкоджених елементів на просторовій моделі 
(на схемі позначені аварійні елементи, які потребують негай-
ного відновлення, або заміни); в – виконання робіт в період 
обстеження з застосуванням методу промислового альпінізму

* стаття на правах реклами
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Рис. 3. приклад технічного рішення з відновлення гнучких елементів металевих конструкцій ферм

рис. 2. виявлення дефектних конструкцій на етапі 
інструментального обстеження: а, б – розкриття місць 
пошкодження щільовою корозією елементів ферм; 
в – наскрізне пошкодження трубчастих елементів 
в’язів; г – відрив фасонки (3) у вузловому з’єднан-
ні між розкосами (4) та поясом радіальної ферми 
(5); 1 – прихована щільова корозія; 2 – наскрізне 
пошкодження трубчастого елементу; 3 – вузлова 
фасонка; 4 – розкіс ферми; 5 – пояс ферми складено-
го перерізу; 6 – додатковий підсилюючий елемент; 7 
– зварний шов (додатковий концентратор напружень); 
8 – з’єднувальні планки у складеному стрижні поясу 
ферми між гнучкими швелерами
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зварюванням (7) його з верхнім елементом пояса 
ферми (5) привів до додаткової концентрації на-
пруження під час зварювання (при нагріванні (6) 
подовжився і вигнувся дугою).
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рис. 4. приклад технічного рішення з відновлення трубчастих елементів металоконструкцій
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