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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Кожна з будівель або споруд являє собою складний і дорогий об'єкт, що 

складається з багатьох конструктивних елементів та систем інженерного 

устаткування, що виконують певні функції і відповідають установленим 

параметрам експлуатаційних якостей. 

Будь-яка будівля і споруда може перебувати в одному з трьох станів: 

проектування, будівництва або експлуатації. 

Поняття «експлуатація» відбиває процес використання будівельного 

об'єкта (будівлі, споруди) за призначенням і характеризує його технологічність, 

експлуатаційні якості, ремонтоздатність, надійність тощо. 

У процесі експлуатації і ремонту будівельних конструкцій варто 

керуватися спеціальними нормативними документами, положення яких 

орієнтовані на забезпечення експлуатації будівельних об'єктів відповідно до 

технологічних і побутових умов, передбачених у проекті або в нормах щодо 

проектування, на запобігання їх передчасному фізичному зносу, що передбачає 

необхідність передчасних ремонтів і на скорочення витрат на експлуатацію і 

ремонт. 

Для здійснення контролю експлуатації і ремонту будівельних конструкцій 

існують спеціальні служби, основними завданнями яких є: спостереження за 

відповідністю параметрів експлуатаційних середовищ, навантажень, корозійних 

та інших впливів на будівельні конструкції величинам, прийнятим під час 

проектування об'єкта, або зазначеним у діючих нормативних документах; 

діагностика технічного стану будівельних конструкцій, яка передбачає 

своєчасне виявлення і правильне оцінювання їх несправностей (дефектів); 

своєчасне усунення виявлених несправностей шляхом проведення 

профілактичних і відбудовних ремонтів; своєчасне очищення будівельних 

конструкцій від природних і виробничих забруднень, снігу і льоду. 

Матеріали заходів, вжитих службами експлуатації і ремонту, ретельно 

документуються в спеціальних журналах з експлуатації будівель і споруд, до 
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яких також включаються сповіщення даних служб про несправності, що 

вимагають негайного усунення або викликають труднощі в оцінюванні ступеня 

їх небезпеки. Служба експлуатації і ремонту забезпечує безпеку робіт під час 

проведення поточних і загальних періодичних і позачергових оглядів, а також 

робіт, пов'язаних із залученням спеціалізованих організацій (проектних і 

науково-дослідницьких інститутів і фірм). Зазначені організації оцінюють 

технічний стан будівельних конструкцій, розробляють рекомендації щодо 

ремонту, складають проект і графік виконання робіт, а також кошторис на їх 

виконання. 

Служба експлуатації і ремонту забезпечує безпосереднє проведення 

ремонтних робіт, оформлення документів щодо їх матеріального забезпечення, 

виконує контроль якості і прийняття виконаних робіт, бере участь у роботі 

комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта після капітального і поточних 

ремонтів з оформленням необхідної документації. 

Усі перелічені інженерні й організаційно-технічні заходи мають на меті 

забезпечення заданого терміну служби будівельного об'єкта в цілому. 

Термін служби будинку або споруди – це тривалість періоду, протягом 

якого будівельний об'єкт може ефективно й безпечно використовуватися за 

своїм прямим призначенням, відповідаючи при цьому вимогам діючих 

нормативних документів. 

Відповідно до ДБН В.1.2-14-2009 «Система забезпечення надійності та 

безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» 

терміни експлуатації будівель або споруд, які проектуються, а також 

залишковий термін експлуатації частин існуючих будівель і споруд, які 

зберігаються за умов реконструкції, переобладнання або капітального ремонту 

(далі – встановлений термін експлуатації), визначаються в завданні на 

проектування. 

Установлений термін експлуатації будівель і споруд визначається під час 

проектування й узгоджується замовником на підставі техніко-економічних 
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розрахунків з урахуванням умов і режиму експлуатації (за передбаченого 

технічного обслуговування, але без потреби в капітальному ремонті). Під час 

визначення встановленого терміну експлуатації слід передбачати швидкість 

змін тих технологічних процесів і виробництв, для організації й обслуговування 

яких створюється будівельний об'єкт. 

Якщо виконання техніко-економічних розрахунків є неможливим, то 

встановлений термін експлуатації будівель і споруд допускається визначати за 

даними таблиці 2 (ДБН В.1.2-14-2009). 

У додатку А наведено орієнтовний перелік об'єктів за класами наслідків 

(відповідальності) відповідно до ДБН В.1.2-14-2009. 

Установлений термін експлуатації будівель і споруд фіксується в 

проектній документації і має бути відомий власнику об'єкта. 

Продовження терміну експлуатації понад встановлений допускається 

лише після проведення обстеження й оцінювання технічного стану об'єкта, за 

результатами яких встановлюється можливість збільшення Tef. При цьому 

можуть бути вказані особливі умови експлуатації або висунені вимоги щодо 

особливого режиму нагляду, періодичності ремонтів, заходів із недопущення 

перевантажень тощо. 

Ступінь довговічності основних конструктивних елементів і способи їх 

захисту від вогню, фізичних, біологічних, хімічних та інших пошкоджень, 

забезпечення можливості їх заміни після вичерпання ресурсу, а також способи 

захисту основ від надмірного деформування повинні бути ув'язані з 

установленим терміном експлуатації об'єкта і забезпечувати необхідний рівень 

надійності протягом усього встановленого терміну. 

До складу об'єкта можуть входити окремі частини будівель і споруд, 

конструкції та підсистеми, термін експлуатації яких є меншим, але, як правило, 

кратним до загального встановленого терміну експлуатації. 
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Таблиця 2 – Орієнтовне значення встановленого терміну експлуатації 

 

Найменування 

Орієнтовне значення 

встановленого терміну 

експлуатації Tef, років 

Будівлі: 

– житлові та громадські 100 

– виробничі та допоміжні 60 

– складські 60 

– сільськогосподарські 50 

– мобільні збірно-розбірні (у тому числі 

промислові, житлові та інші) 
20 

– мобільні контейнерні 15 

Інженерні споруди:  

– мости, залежно від типу 80-100 

– греблі 120 

– тунелі 120 

– резервуари для води 80 

– резервуари для нафти і нафтопродуктів 40 

– резервуари для хімічної промисловості 30 

– ємнісні конструкції для сипких матеріалів 20-30 

– башти і щогли, в залежності від призначення 20-40 

– димові труби 30 

– теплиці 30 

Примітка. Наведені значення Tef не призначені для нарахування амортизаційних 

відрахувань або для інших цілей, відмінних від оцінювання надійності. 
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Об’єктами досліджень є споруди та конструкції різного призначення, 

класифікація яких наведена нижче. 

Класифікація цивільних будинків. 

За призначенням і містобудівною значущістю цивільні будівлі згідно з 

ДБН поділяються на чотири класи відповідно: 

Перший клас – великі будівлі громадського призначення, багатоповерхові 

житлові будівлі та інші унікальні об'єкти обслуговування міського населення. 

Другий клас – багатоповерхові житлові будинки, громадські будівлі 

масового будівництва. 

Третій клас – житлові будинки до п'яти поверхів, громадські будівлі малої 

місткості, допоміжні об'єкти. 

Четвертий клас – будівлі з зібраних конструкцій до двох поверхів і 

тимчасові споруди. 

За поверховістю будівлі класифікуються на такі групи: 

− малоповерхові – до 4-х поверхів; 

− багатоповерхові – від 5-ти до 8-ми поверхів; 

− підвищеної поверховості – від 9-ти до 24-х поверхів; 

− висотні – понад 24 поверхи. 

Поверховість будівель визначається за кількістю поверхів, розташованих 

вище рівня землі. Поверх, рівень підлоги якого заглиблений від поверхні землі 

більш, ніж на половину висоти, вважається підземним. 

Поверх будинку (підземний або надземний), призначений для розміщення 

інженерних комунікацій або систем, називається технічним. 

Фундаменти: визначення та класифікація. Будівля складається з 

підземних і надземних конструкцій. Конструктивні елементи будівлі, що 

знаходяться нижче „нульової” позначки, відносяться до підземної частини 

будівлі або споруди. У свою чергу, підземна частина будівлі складається зі стін 
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підвалу або технічного поверху, на які спираються конструкції перекриття 

„нульового” циклу, фундаменту і природного або штучного основи, куди через 

конструкції фундаменту передається тиск від ваги будівлі або споруди. 

Стіни цивільних будівель забезпечують сприйняття навантажень від ваги 

конструкцій і технологічного обладнання, теплозахист та звукоізоляцію 

приміщень, відведення атмосферних опадів, а також є архітектурними 

елементами будинку, що створюють його художній образ. 

Класифікація стін. 

Стіни можуть бути поділені за такими основними ознаками: 

− призначенням огородження; 

− типом і розмірами стінових виробів; 

− матеріалом виробів; 

− конструктивними ознаками; 

− теплотехнічними характеристиками (для опалюваних та 

неопалюваних будівель); 

− енергозберігаючими технологіями; 

− ступенями збірності і готовності (збірні, збірно-монолітні та 

монолітні). 

Залежно від прийнятої конструктивної системи будівлі зовнішні і 

внутрішні стіни і їх елементи можуть бути несучими і ненесучими, до яких 

відносяться навісні панелі, що захищають стіни в межах поверху або більше, 

внутрішні перегородки. 

Несучі стіни сприймають навантаження від власної ваги, постійне та 

тимчасове навантаження від перекриттів і покриття, технологічного 

обладнання, а також від вітрових, сейсмічних та інших природних явищ. 

Ненесучі – від власної ваги стін, вітрових, сейсмічних і інших 

навантажень. 

Навісні стіни навантажені тільки власною вагою, вітровим та сейсмічним 

навантаженням в межах поверху і передають навантаження на каркас будівлі. 

Залежно від типу і розміру застосовуваних виробів стіни бувають: 
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− з малорозмірних стінових виробів – цегли та стінових каменів обсягом 

від 2 до 10 цеглин; 

− з крупноелементних – при стінових елементах висотою рівною від 1/4 

до повної висоти поверху і більше. 

Крупноелементні стіни поділяють на крупноблочні і крупнопанельні. 

Крупноблочні стіни можуть мати розрізку від двох до чотирьох рядів по висоті 

поверху. Великі стінові панелі, застосовувані в масовому будівництві житлових 

будинків, як правило, мають розміри „на кімнату” або „на дві кімнати”, тобто 

висота панелі дорівнює висоті поверху або двох поверхів, а ширина – одному 

або двом планувальним крокам. 

Стінові вироби поділяють на суцільні і порожнисті. 

За конструктивними ознаками стіни можуть бути одношарові і шаруваті. 

Промислові будівлі – універсальні конструкції, основним несучим 

елементом яких є високоміцний каркас. Промислові будівлі призначені для 

розміщення заводських і службових приміщень. 

Промислові будівлі призначені для монтажу дизель-генераторних 

установок, подібні за своєю конструкцією з базовим варіантом стаціонарного 

блок-контейнера.  

Промислові будівлі призначені для складських, заводських та побутових 

цілей (побутовки, майстерні, прорабські, штаби будівництва, заводські будівлі, 

цехи тощо). Промислові будівлі можна використовувати там, де не можна 

будувати постійні об'єкти. Промислові будівлі можуть використовуватися як 

окремо, так і в поєднанні з кількома будинками, створюючи при цьому 

комплекс. 

За цільовим призначенням всі гідротехнічні споруди поділяють на дві 

групи: загального призначення та спеціальні. Споруди загального призначення, 

до яких відносяться водопідпірні, водопровідні і регуляційні, використовують 

для потреб різних галузей водного господарства, а спеціальні – для потреб 

будь-якої однієї галузі водного господарства. Розрізняють спеціальні 

гідротехнічні споруди: меліоративні (канали, насосні станції та інші споруди, 
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призначені для зрошення, обводнення і осушення земель); водноенергетичні 

(будівлі гідроелектростанцій, зрівняльні резервуари, дериваційні канали та інші 

споруди, призначені для використання водної енергії); воднотранспортні 

(канали, шлюзи, суднопідіймачі, моли, хвилерізи, пристані і причали); 

лісосплавні (лотки, деревоспуски); рибогосподарські (рибопідйомник, 

рибоходи, рибоводні ставки); для водопостачання і водовідведення 

(водозабори, насосні станції, канали, водонапірні башти, колектори, очисні 

станції); для боротьби з повенями, селями, ерозією ґрунтів (захисні дамби, 

зливостоки); для використання ґрунтових вод (підземні водозабори тощо); для 

створення шламонакопичувачів і хвостосховищ (дамби, трубопроводи, 

водоскиди). У деяких випадках будують так звані суміщені споруди, що 

виконують одночасно декілька функцій, наприклад, суміщені 

гідроелектростанції, що мають водоскидні отвори та ін. Гідротехнічні споруди 

загального і спеціального призначення за основним матеріалом, який 

використовується при їх зведенні діляться на земляні, кам’яні, бетонні, сталеві, 

дерев’яні та ін.). Найбільш важко наглядуваними є бетонні (залізобетонні) 

конструкції, ремонт яких істотно ускладнено, завдяки великій різноманітності 

середовищ їх експлуатації. Тому головним об’єктом курсової роботи є бетонні 

та залізобетонні конструкції, що піддаються дії річкових, ґрунтових і стічних 

вод. 

Мета курсового проекту – прогнозування тривалості періоду 

збереження бетоном захисних властивостей і розробка заходів щодо 

забезпечення терміну служби будівельних конструкцій споруд в 

експлуатаційному середовищі; відстежування й ілюстрування послідовності 

дій особи, яка займається обстеженням, розробкою рекомендацій та 

ремонтом будівельних конструкцій, що мають різний рівень 

корозійного зношування. Робота виконується стосовно залізобетонних 

конструкцій різноманітного призначення з різними показниками 

корозійного стану і різними вимогами щодо терміну служби будівлі чи 



 

11 

споруди. В процесі формування умов виконання завдання курсового 

проекту викладач додержується особистого підходу в кожному варіанті. 

Короткий зміст завдань курсового проекту: аналіз конструктивних 

особливостей конструкцій та середовища, в якому експлуатується 

конструкція; діагностика експлуатаційного (технічного, корозійного) стану 

будівельної конструкції (назва та призначення) та пропонування технології її 

ремонту (захисту, поновлення) в умовах діючого підприємства (житлового, 

цивільного, промислового, сільськогосподарського та гідротехнічного 

профілю) з обранням матеріалів та устаткування для ефективного 

проведення ремонтно-оновлювальних робіт. 

 

2 ЗМІСТ, ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ 

ТА ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Виконання курсового проекту є індивідуальним завданням студента, 

результат якого висвітлює рівень його знань своєї діяльності з дисциплін 

професійної підготовки. 

Вихідними даними для виконання курсового проекту є результати 

обстеження будівельних конструкцій та споруд, які експлуатуються, наведені в 

формі таблиці Б.1 (додаток Б). 

Короткі теоретичні положення та довідково-нормативні дані, необхідні 

для розрахунку терміну служби будівельних конструкцій наведені в розділі 3. 

Приклад розрахунку розглянуто в розділі 4. 

Курсовий проект виконується і оформляється згідно з ДСТУ 3008-2015 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» 

та ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003IDT). 



 

12 

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту може бути 

написана від руки чорнилом або виконана з використанням комп’ютерної 

техніки на одному боці аркуша формату А4 (297×210 мм) з такими полями: ліве 

25-30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм з дотриманням вимог 

єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Розмірності одиниць 

вимірювання і їх параметри наводяться в одиницях міжнародної системи. 

Текст курсового проекту викладається в безособовій формі літературною 

мовою, стисло і грамотно (обсягом до 30 сторінок). 

У тексті необхідно посилатися на використані джерела інформації згідно 

з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003 IDT)». 

Курсовий проект має містити необхідний ілюстративний матеріал, 

фотографії, креслення, схеми тощо у вигляді вклейок або окремих аркушів, 

мати титульний аркуш, бланк завдання, зміст. 

Курсовий проект підписує студент на останній сторінці з зазначенням 

дати закінчення виконання проекту. Після підписання курсового проекту 

студент захищає його перед комісією. 

Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку В, а даних 

до розрахунку завдання – в додатку Б 

Курсовий проект оцінюється відповідно до кредитно-трансферної 

системи оцінювання, основні положення якої наведено в додатку Г. 

 

3 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Біля половини будівельних конструкцій будівель і споруд у процесі 

експлуатації піддаються агресивним впливам різного виду й інтенсивності. 

Довговічність конструкцій із бетону і залізобетону забезпечується відповідно 

до ДСТУ Б В. 2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ) «Захист бетонних і 
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залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги» первинним 

захистом (за рахунок властивостей власне бетону й арматури), а також 

вторинним захистом (за рахунок устрою протикорозійних покриттів). Основні 

визначення термінів та понять наведено у додатку Д. 

Відомості про наявний ресурс протикорозійних властивостей бетону 

(первинний захист) необхідні для ухвалення рішення про забезпечення 

заданого терміну служби будівельних конструкцій, а особливо тих, що 

використовуються після обстеження, а також проведення ремонтних і 

відбудовних робіт. 

Відповідно до ДСТУ Б В.2.6-145:2010 «Конструкції будинків і споруд. 

Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні 

вимоги» (ГОСТ 31384:2008, NEQ) для запобігання корозійному руйнуванню 

бетону, залізобетону і конструкцій, виготовлених з них, можуть бути 

передбачені наступні види захисту: 

1) первинний, що полягає в обранні конструктивних рішень, матеріалу 

конструкції або в створенні його структури з тим, щоб забезпечити стійкість 

цієї конструкції під час експлуатації у відповідному агресивному середовищі; 

2) вторинний, що полягає в нанесенні захисного покриття, просоченні й 

застосуванні інших заходів, які обмежують або виключають вплив агресивного 

середовища на бетонні та залізобетонні конструкції; 

3) спеціальний, що полягає у здійсненні технічних заходів, не згаданих у 

переліках 1) і 2) ДСТУ Б В.2.6-145:2010, але які дозволяють захищати бетонні 

та залізобетонні конструкції та матеріали від корозії. 

Первинний захист бетонних і залізобетонних конструкцій передбачає: 

1) застосування бетонів, стійких до впливу агресивного середовища; 

2) застосування добавок, що підвищують корозійну стійкість бетонів та їх 

захисну здатність щодо сталевої арматури, сталевих закладних деталей та 

з'єднувальних елементів; 

3) зниження проникності бетонів; 
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4) дотримання додаткових розрахункових та конструктивних вимог під 

час проектування бетонних і залізобетонних конструкцій. 

Вторинний захисту поверхонь бетонних і залізобетонних конструкцій 

передбачає здійснення таких заходів: 

1) лакофарбування, у тому числі товстошаровими (мастичними), 

покриттями; 

2) обклеювання ізоляцією; 

3) обмазування і штукатурка покриттів; 

4) облицювання штучними або блочними виробами; 

5) ущільнювання методом просочування поверхневого шару конструкцій 

хімічно стійкими матеріалами; 

6) обробка гідрофобізуючими складами; 

7) обробка препаратами – біоцидами, антисептиками тощо. 

Вторинний захист застосовується у випадках, якщо первинний захист від 

корозії не є достатнім. Вторинний захист, як правило, вимагає періодичного 

відновлення. 

Під час проектування заходів щодо первинного захисту від корозії за 

вимогами стандарту ДСТУ Б В.2.6-145:2010 необхідно враховувати вплив 

заходів, що забезпечують захист від корозії, на клас вогнестійкості конструкції, 

нормований згідно з ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» 

або іншими нормативними документами. Під час проектування заходів щодо 

вторинного захисту від корозії необхідно враховувати сумісність існуючих 

покриттів із вогнезахисними покриттями (у разі їх використання для 

підвищення вогнестійкості конструкцій) та їх спільний вплив на захист від 

корозії та здатність підвищувати клас вогнестійкості до нормованих значень. 

Вихідними даними для проектування заходів щодо захисту від корозії є: 

1) характеристика агресивного середовища: вид і концентрація агресивної 

речовини, частота і тривалість агресивної дії; 



 

15 

2) умови експлуатації: температурно-вологісний режим у приміщеннях, 

ймовірність потрапляння на будівельні конструкції агресивних речовин, 

наявність, кількість та склад пилу (особливо пилу, що містить солі) тощо; 

3) кліматичні умови району будівництва; 

4) результати інженерно-геологічних вишукувань; 

5) передбачувані зміни ступеня агресивності середовища в період 

експлуатації будівлі чи споруди; 

6) механічні дії на конструкцію; 

7) термічні впливи на конструкцію. 

За дії на будівлю або споруду декількох різних агресивних середовищ 

необхідно визначати відповідні зони конкретних агресивних дій і ступінь 

агресивності в таких зонах. Методи захисту повинні призначатися з 

урахуванням найбільш агресивних впливів. За наявності обґрунтування за 

особливим проектом призначається захист від комплексу агресивних дій. 

Перед початком проектування окремих залізобетонних конструкцій і 

конструктивних елементів слід визначати необхідність і можливість здійснення 

їх первинного захисту від корозії. Технічні рішення в такому випадку повинні 

передбачати можливість (за необхідності) виконання заходів щодо 

забезпечення ефективного вторинного захисту від корозії в процесі 

експлуатації будівлі чи споруди. 

Для здійснення вторинного захисту від корозії архітектурні і 

конструктивні рішення, а також розташування машин та обладнання в 

приміщеннях повинні передбачати вільний доступ до всіх конструктивних 

елементів як для періодичного огляду, так і для відновлення захисних покриттів 

без переривання експлуатації таких елементів. 

Для бетону, що перебуває в складному агресивному середовищі 

вводиться кількісний показник у вигляді «міри корозійного стану». Під даним 

терміном варто розуміти сукупність властивостей бетону, схильних до зміни 

під час експлуатації бетонних і залізобетонних конструкцій, що визначають 

його придатність у якості первинного захисту. 
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Міра корозійного стану St виражається у вигляді добутку (формула 3.1): 
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;  i=1,…,n,         (3.1) 

 

де  xit – значення i-ї ознаки на момент обстеження (поточне значення xi); 

xik – значення i-ї ознаки, що відповідає вичерпанню ресурсу (граничне 

значення xi). 

 

Ресурсом за даним параметром вважається різниця поточного та 

граничного значення у вигляді модуля |xit-xik|. 

Оцінка St має наступні властивості, виражені у вигляді формули 3.1. 

Величина St зростає (спадає), якщо хоча б один із ресурсів, що входить до 

формули (3.1), параметрів зростає (спадає) при незмінності інших. 

Оцінка St=0 при вичерпанні ресурсу хоча б по одному з параметрів 

(xit=xik). Якщо величина xit виходить за межі припустимої області, обмеженої 

xik, вона приймається рівною xik. 

Головними умовами, що визначають можливість прогнозування часу 

збереження бетоном властивостей первинного захисту, являються наступні: 

− час, що відповідає значенню St>0, включає експлуатаційний період від 

початку впливу до моменту обстеження Те і прогнозований період від моменту 

обстеження до вичерпання бетоном ресурсу за станом тривалістю Тп; 

− в обох періодах при параметрах експлуатаційного середовища, що не 

змінюються, швидкість вичерпання бетоном ресурсу за станом приймається 

постійною; 

− величина Тп істотно залежить від величини витраченого ресурсу за 

станом і тісно пов'язана зі значенням міри оцінки початкового стану бетону 

будівельної конструкції. 
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Для кількісної характеристики процесів, що протікають у бетоні 

будівельних конструкцій у період їх служби, доцільно використовувати 

комплексну оцінку, яка визначає його корозійний стан у вигляді обмеженої 

сукупності властивостей, що змінюються в часі, від яких залежить здатність 

бетону виконувати функцію первинного захисту. 

Опірність бетону агресивним впливам залежить від головних 

властивостей, що формують його проникність і реакційну (хімічну) активність 

стосовно даного середовища, наприклад, капілярного водопоглинання (w) і 

величини pН водяної витяжки відповідно. 

Міра корозійного стану (St) відповідно до “Рекомендаций по обеспечению 

надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных 

зданий и сооружений при их реконструкции и восстановлении” виражається як 

функція ресурсу за модулями кожного з указаних параметрів (формула 3.2): 

 

     
| | | |

,
k

kt

k

kt
t

pH

pHpH

w

ww
=S

−
⋅

−
           (3.2) 

 

де індекси t і k відповідають поточному і гранично допустимому значенням w і 

pН (wk=7%, pHk=11,5). 

 

За досягнення останніх (wk=7%, pHk=11,5) бетон захисного шару втрачає 

свої захисні властивості. 

Прогнозування стійкості бетону виконують на зразках, відібраних із 

захисного шару конструкцій, що експлуатуються, під час їх обстеження. 

Кількість зразків, що відбираються для лабораторних досліджень (визначення w 

і pН) складає не менше трьох для кожної генеральної сукупності. Відібрані з 

конструкцій зразки бетону повинні мати масу (в грамах), яка приблизно в  

10 разів перевищує найбільший розмір крупного заповнювача (у мм). 

Маса зразків визначається із похибкою не більше ніж 0,1%. Об’єм зразків 

неправильної геометричної форми визначається з похибкою не більше ніж 1%. 
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Температура повітря в приміщенні, в якому проводять випробування зразків, 

повинна становити 25±10°С, а відносна вологість – 50±20%. 

Поверхня зразків очищається від пилу, бруду і слідів змащення за 

допомогою дротяної щітки або абразивного каменю. Зразки випробовуються в 

стані природної вологості або висушеному до постійної маси стані. 

Для випробування зразків у висушеному стані підготовлені зразки 

зважуються, поміщаються в сушильну шафу і висушуються до постійної маси 

при температурі 105±5ºС. Постійною вважають масу зразка, за якої результати 

двох послідовних зважувань відрізняються не більше ніж на 0,1%. При цьому 

проміжок часу між зважуваннями повинен складати не менше ніж 4 години. 

Для визначення маси зразка у водонасиченому стані, зразки поміщаються 

у ємність, наповнену водою, на прокладки з розрахунку на те, щоб висота 

зразка була мінімальною, а рівень води в ємності був вищим за верхній рівень 

покладених зразків приблизно на 50 мм (призми і циліндри укладають на бік). 

Температура води в ємності повинна становити 20±2°С. Зразки 

зважуються через кожні 24 години водопоглинання на звичайних або 

гідростатичних вагах з похибкою не більше ніж 0,1%. 

Під час зважування на звичайних вагах зразки, вийняті з води, 

попередньо витирають віджатою вологою тканиною. Масу води, що витекла з 

пор зразка на чашу ваг, варто включати до маси насиченого зразка. 

Випробування проводять доти, доки результати двох послідовних зважувань не 

будуть відрізнятися не більше ніж на 0,1%. 

Зразки, випробовувані в стані природної вологості, після закінчення 

процесу водонасичення висушуються до постійної маси. 

Для визначення капілярного водопоглинання (wt, %) кожний зразок 

поміщають у водопровідну воду на час, що відповідає його повному 

водопоглинанню, аж до постійної маси (m1).  

Потім кожний зразок поміщається у сушильну шафу, де він знаходиться 

доти, доки його маса не стане постійною (m2). 
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Величина капілярного водопоглинання визначається із точністю до 0,1 % 

(за формулою 3.3): 

     .100
2

21 ⋅
−

m

mm
=wt             (3.3) 

 
Значення рН водяної витяжки з розчинної складової бетону визначається 

електрохімічним способом за допомогою рН-метра з точністю до 0,01 одиниці. 

Для цього розчинна складова бетону здрібнюється у порцеляновій ступці до 

розміру зерна 0,1...0,5 мм. Навіска, вага якої становить 2...3 г, заливається 

заливають 100 мл дистильованої води і витримується в закритій посудині 

протягом 10 хв. Виміри проводяться протягом 3 хвилин після відстоювання за 

постійного перемішування. Для кожної проби виконується не менше трьох 

визначень рНt. 

За обчислення величини So прийнято вважати, що pHо=12,5. Величина wo 

вважається рівною: для бетонів марки щодо водонепроникності W4 –- 5,7 %, 

для бетону марки щодо водонепроникності W6 – 4,7 %. 

Міра корозійного стану, що відповідає початку дії зовнішнього 

середовища, складає: 

 

– для бетону W4: 

| | | | | |
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– для бетону W6: 
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Прогнозований період збереження бетоном властивостей первинного 

захисту Tп визначають за формулою (3.4): 

 

        ,K
SS

S
T=T

t

t
eп 1

0

⋅
−

⋅             (3.4) 

де  Tе – час (роки) від початку експлуатації до даного обстеження; 

So – міра корозійного стану, що відповідає початку дії експлуатаційного 

середовища; 

St – характеристика корозійного стану на час обстеження, обчислена за 

формулою (3.2); 

K1 – коефіцієнт, що враховує зміну ступеня агресивності середовища 

після ремонту (таблиця 3.1). 

 

У випадку, коли розраховане значення Тп виявляється меншим, ніж час до 

найближчого капітального (планового) ремонту, для конструкції, що 

обстежується, необхідно додатково застосувати „вторинний захист”. 

Ефект від його застосування враховується коефіцієнтом K2 (таблиця 3.2) 

у вигляді: 

.2 п

заг

п TK=T ⋅              (3.5) 

 

Усі розрахунки щодо визначення міри корозійного стану St варто 

виконувати з точністю до чотирьох значень цифр, а величину Tп варто 

округляти до однієї значущої цифри. 

Під час вибору заходів щодо забезпечення довговічності будівельної 

конструкції після проведення ремонту необхідно враховувати, що капітальний 

(плановий) ремонт виробничих будівель виконують кожні 15-20 років, 

житлових і цивільних – кожні 25-30 років, а гідротехнічних споруд – кожні  

10-15 років. 
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Таблиця 3.1 – Значення коефіцієнта К1 за зміни ступеня агресивності 

експлуатаційного середовища 

 

Ступінь агресивності середовища Значення К1 

до ремонту після ремонту  

слабка середня 0,7 

слабка сильна 0,5 

середня сильна 0,8 

середня слабка 1,5 

сильна середня 1,2 

сильна слабка 1,8 

 
Примітка. У випадку, якщо ступінь агресивності середовища залишається після 

ремонту без зміни, коефіцієнт складає К1=1. 

 

Таблиця 3.2 – Значення коефіцієнта К2 для визначення вторинного захисту 

 

Характеристика вторинного захисту Значення К2 

Полегшений 1,5 

Нормальний 3,0 

Посилений 5,0 

 
Примітка. Вид вторинного захисту обирається відповідно до діючих інструктивних 

документів. 

 

У тих випадках, коли значення Тп не може бути збільшене за допомогою 

коефіцієнта К2 до значення, рівного або більшого за тривалістю періоду між 

капітальними ремонтами (або закінчення терміну служби), необхідно зробити 

видалення захисного шару, що прокородував, із наступною його заміною на 

новий бетон. При цьому марка такого бетону щодо водонепроникності повинна 

бути не нижчою за початкову, передбачену проектом. 
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4 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКУ ПРОГНОЗОВАНОГО 

ПЕРІОДУ ЗБЕРЕЖЕННЯ БЕТОНОМ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

Під час обстеження балки перекриття житлової будівлі, що 

експлуатувалася 34 роки (капітальний ремонт виконувався після 25 років 

експлуатації), виявилося, що відібрані з конструкції зразки характеризуються 

величиною капілярного водопоглинання 6,3%, а значення pН водяної витяжки 

складає 11,82 одиниці. Слід визначити, який період Tп бетон зазначеної 

конструкції буде зберігати властивості первинного захисту, якщо ступінь 

агресивності експлуатаційного середовища після ремонту (див. табл. 3.1) не 

змінюється. У випадку, коли первинний захист не може забезпечити необхідне 

значення Tп, треба використовувати вторинний захист: полегшений, 

нормальний і посилений (див. табл. 3.2). 

Результати розрахунку Tп наведено в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3 – Розрахунок прогнозованого періоду збереження бетоном 

захисних властивостей 
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 11,82 6,3 0,0278 0,1000 0,0028 0,0132 0,2121 34 7,21 21,63 

Примітки: 

1 У дужках наводяться номери стовпчиків, значення характеристик яких 
використовуються під час розрахунку. Наприклад, позначенню (2) відповідає значення 
11,81; (3) – 6,2; (4) – 0,0269 та ін. 

2 Розрахунки проводилися для бетону марки щодо водонепроникності W6 
(So=0,016). 
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З огляду на те, що капітальний (плановий) ремонт виконувався 9 років 

потому, то до наступного капітального ремонту необхідно забезпечити 

довговічність обстеженої балки перекриття житлової будівлі як мінімум на  

16 років. Зазначений термін може бути досягнений за використання 

нормального вторинного захисту і тоді значення Тп отримане розрахунком (див. 

таблицю 3.3) необхідно збільшити в 3 рази (див. таблицю 3.2), отримавши в 

результаті: 

років. 21,637,2132 ==TK=T п

заг

п ⋅⋅  

 

5 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 

У процесі роботи над темою курсового проекту студенти використовують 

підручники, навчальні посібники, монографії, журнали, збірники статей і 

доповідей на конференціях, методичні розробки викладачів, нормативні 

документи тощо. В разі використання тексту, рисунків, даних таблиць, 

висновків та інших джерел інформації на них потрібно виконувати посилання в 

тексті курсового проекту (в пояснювальній записці, на кресленнях) на авторів 

та назви джерел інформації відповідно до вимог стандартів щодо оформлення 

звітів (рукописів) і бібліографічного опису джерел інформації. 

У заключному розділі пояснювальної записки наводяться назви й автори 

всіх використаних джерел інформації за порядковим номером, присвоєним 

студентом у міру обробки й використання джерела. Номери джерел у списку та 

посилання в матеріалах курсового проекту повинні збігатися. 

Список нормативних документів з присвоєними порядковими номерами 

наводиться після інших джерел інформації, а під присвоєними номерами 

виконуються посилання. При цьому допускається наводити й скорочене 

позначення нормативного документа, наприклад ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ 

тощо. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ЗА КЛАСАМИ НАСЛІДКІВ 

(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ВІДПОВІДНО ДО ДБН В.1.2-14-2009 

 
До будівель і споруд класу СС3, як правило, слід відносити: 

– об'єкти нафто- і газодобувної, газопереробної, металургійної, хімічної 

та інших галузей промисловості, обладнані пожежо- і вибухонебезпечними 

ємкостями і сховищами рідкого палива, газу і газопродуктів, особливо за їх 

зберігання під тиском (технологічні трубопроводи, апарати, котли, газгольдери, 

ізотермічні резервуари ємністю понад 10 тис. кубометрів, резервуари для 

зберігання нафти та нафтопродуктів ємністю 30 тис. кубометрів і більше, 

посудини високого тиску тощо); 

– об'єкти хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної, оборонної та інших 

галузей, пов'язані з використанням, переробкою, виготовленням і зберіганням 

хімічно токсичних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин і промислових 

вибухових матеріалів, біологічно небезпечних речовин тощо; 

– об'єкти вугільної і гірничорудної промисловостей, небезпечні щодо 

пожежі, вибуху і газу відповідно до класифікації Держнаглядохоронпраці; 

– будівлі головних вентиляційних систем на копальнях і рудниках; 

– об'єкти атомної енергетики (АЕС, AETC, ACT), включаючи сховища і 

заводи з переробки ядерного палива та радіоактивних відходів, а також інші 

радіаційно небезпечні об'єкти за класифікацією Держатомнагляду; 

– об'єкти гідро- і теплоенергетики  (ГЕС, ГРЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГАЕС) 

потужністю понад 1,0 млн кВт; 

– мости й тунелі на дорогах вищої категорії, протяжністю понад 1000 м 

чи прогоном понад 300 м; 

– стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки; 
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– шлюзи й основні портові споруди на водних шляхах 1-го і 2-го класів 

ДСТУ Б В.2.3-1; 

– будівлі і споруди крупних залізничних вокзалів і аеровокзалів; 

– магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм, або з робочим 

тиском понад 2,5 МПа, а також ділянки магістральних трубопроводів меншого 

діаметра і з меншим робочим тиском у місцях переходів через водні 

перешкоди, залізничні та автомобільні дороги; 

– гідротехнічні споруди меліоративних систем, площа зрошення й 

осушення яких складає понад 300 тис. Га, і водоймищ об'ємом понад 1 кубічний 

кілометр; 

– крупні елеватори і зерносховища, млинарські комбінати; 

– житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 

100 м; 

– будівлі основних музеїв, державних архівів, сховищ національних 

історичних і культурних цінностей; 

– видовищні об'єкти з масовим перебуванням людей (стадіони, театри, 

кінозали, цирки, виставкові приміщення тощо); 

– будівлі університетів, інститутів, шкіл, дошкільних закладів тощо; 

– великі лікарні та інші заклади охорони здоров'я; 

– універсами та інші великі торговельні підприємства; 

– об'єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови і 

промислових територій; 

– великі об'єкти захисно-запобіжного характеру (протиселеві, 

протизсувні, протилавинні споруди, захисні дамби тощо). 

До будівель і споруд класу СС2, як правило, слід відносити ті, що не 

належать до класу СС3: 

– основні об'єкти металургійної промисловості, важкого 

машинобудування, нафтохімії, суднобудування, оборонної промисловості 

(доменні і мартенівські цехи, складальні корпуси, високі димові труби тощо); 

– копри, машинні відділення добувних машин; 
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– об'єкти гідро- і теплоенергетики потужністю менше 1,0 млн. кВт, 

розподільні системи основних електромереж високої напруги (включаючи 

опори ліній електропередачі і відкритих розподільних пристроїв); 

– ємкості для нафти і нафтопродуктів; 

– шляхові полотна магістральних автодоріг, злітно-посадкові смуги, 

мости і тунелі протяжністю менше 1000 м, канатні дороги, вокзали, 

аеровокзали, вертолітні станції; 

– магістральні трубопроводи; 

– великі готелі, гуртожитки; 

– об'єкти водопроводу і каналізації (включаючи водонапірні башти, 

очисні споруди, водозабори) промислових підприємств і населених пунктів; 

– будівлі видовищних і спортивних підприємств, підприємств торгівлі, 

громадського харчування, служби побуту, установи охорони здоров'я; 

– будівлі і споруди центральних складів для забезпечення життєвих 

потреб населення, склади особливо цінного устаткування і матеріалів, військові 

склади; 

– житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки до  

100 м. 

До будівель і споруд класу СС1, як правило, слід відносити: 

– усі об'єкти промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку, сільського 

господарства і переробки сільгосппродукції, що не віднесені до класів СС3 і 

СС2; 

– громадські будівлі, об'єкти фізкультури та спорту, що не віднесені до 

класів СС3 і СС2, а також усі тимчасові об'єкти, мобільні будинки; 

– об'єкти внутрішньовиробничих доріг, комунікацій і продуктопроводів; 

– парники, теплиці; 

– опори розподільної мережі низької напруги, освітлювальні опори. 

Примітка. У нормах проектування конкретних об'єктів їх класифікаційні 

параметри можуть уточнюватися. 
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ДОДАТОК Б 
 

Таблиця Б1 - Вихідні дані для розрахунку курсового проекту 

 

Ступінь агресивності 
експлуатаційного 

середовища 
№ 
з/п 

Найменування об’єкта, 
конструкції 

до 
ремонту 

після 
ремонту 

рНt wt So Tе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Фундамент під промислове 
обладнання 

сильна середня 11,63 6,4 0,016 18 

2 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

сильна слабка 11,53 6,8 0,016 20 

3 
Плита перекриття 
промислової будівлі 

середня слабка 11,69 6,5 0,016 16 

4 
Балка перекриття 
промислової будівлі 

середня середня 11,59 4,9 0,016 25 

5 Стіна промислової будівлі слабка слабка 11,82 5,9 0,016 21 

6 
Стіна складського 
приміщення 

сильна середня 11,7 6,2 0,016 17 

7 
Фундамент складського 
приміщення 

середня слабка 11,64 6,6 0,016 43 

8 Стіна градирні середня слабка 11,75 5,1 0,016 12 

9 Плита перекриття спортзалу слабка слабка 11,53 6,5 0,016 52 

10 
Фундамент промислової 
будівлі 

середня середня 11,61 6,4 0,016 19 

11 Каркас градирні середня середня 11,70 5,4 0,016 25 

12 Плита покриття даху сильна середня 11,61 6,6 0,016 19 

13 
Плита підлоги промислової 
будівлі 

середня середня 11,55 6,3 0,016 22 

14 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

середня слабка 11,67 6,2 0,016 18 

15 
Підлога підвалу 
громадянського будинку 

слабка слабка 11,61 5,1 0,016 20 

16 Плита днища відстійника середня середня 11,74 5,7 0,016 31 

17 Колона промислової будівлі слабка середня 11,73 6 0,016 15 

18 Фундамент відстійника слабка середня 11,66 6,3 0,016 32 

19 
Фундаментна балка 
промислової будівлі 

слабка слабка 11,56 6,6 0,016 43 

20 Стіна вагоноперекидача середня середня 11,69 6,1 0,016 33 
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Продовження таблиці Б1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 
Фундамент дробильного 
агрегату 

середня слабка 11,71 6,3 0,028 14 

22 
Фундамент прокатного 
стану 

слабка середня 11,72 5,5 0,028 22 

23 
Стіна підвалу промислової 
будівлі 

середня слабка 11,75 5,9 0,028 16 

24 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

слабка слабка 11,99 6,6 0,028 33 

25 
Плита покриття 
промислової будівлі 

середня сильна 11,74 6,1 0,028 29 

26 Колона відстійника слабка слабка 11,91 5,8 0,028 14 

27 
Фундамент установки 
розливання сталі 

середня середня 11,72 5,2 0,028 24 

28 Дорожня плита сильна сильна 11,63 6,4 0,028 18 

29 Дорожня плита середня слабка 11,69 6,5 0,028 16 

30 
Ферма перекриття 
спорткомплексу 

слабка середня 11,67 4,5 0,028 21 

31 
Плита перекриття 
промислової будівлі 

середня середня 11,59 4,9 0,028 25 

32 Стіна водовідвідного каналу середня сильна 11,72 4 0,028 27 

33 Каналізаційний колектор сильна сильна 11,76 4,5 0,028 22 

34 
Плита фундаменту 
житлового будинку 

слабка слабка 11,71 4,3 0,028 23 

35 
Перекриття цеху 
сіркоочищення 

сильна середня 11,82 5,9 0,028 21 

36 
Перекриття цеху дроблення 
руди 

середня середня 11,73 5,5 0,028 30 

37 Ферма плавального басейну слабка середня 12,06 5,3 0,028 12 

38 Стіна очисної споруди сильна сильна 11,9 5,6 0,028 14 

39 Тротуарна плита середня слабка 11,7 6,2 0,028 17 

40 
Колона цеху дроблення 
коксу  

слабка середня 11,64 6,6 0,028 43 

41 Днище очисної споруди сильна середня 12,03 4,5 0,028 6 

42 Каналізаційний колектор сильна сильна 11,9 6 0,028 36 

43 Ферма цеху сіркоочищення  сильна середня 11,75 5,1 0,028 12 

44 
Колона будівлі 
шлакопідготовки 

середня сильна 12,07 5,7 0,028 14 
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Продовження таблиці Б1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

45 Вентиляційний колодязь  слабка середня 11,53 6,5 0,032 52 

46 
Перекриття цеху спікання 
коксу 

середня сильна 11,61 6,4 0,032 19 

47 
Колона корпусу збагачення 
руди 

середня слабка 11,7 5,4 0,032 25 

48 
Балка складу рудного 
концентрату  

середня слабка 11,61 6,6 0,032 19 

49 
Колона травильного 
відділення прокатного цеху 

сильна сильна 11,55 6,3 0,032 22 

50 
Балка травильного 
відділення прокатного цеху 

сильна сильна 11,67 6,2 0,032 18 

51 
Колона ливарного 
відділення доменного цеху 

середня середня 11,77 4,9 0,032 23 

52 
Плита покриття 
транспортерної галереї  

середня слабка 11,61 5,1 0,032 20 

53 
Стіна транспортерної 
галереї 

середня сильна 11,74 4,6 0,032 24 

54 
Фундамент прокатного 
стану 

середня середня 11,78 4,9 0,032 28 

55 Балка складального цеху  слабка середня 11,75 5,5 0,032 26 

56 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

слабка слабка 11,86 5,9 0,032 25 

57 Балка коксової батареї середня сильна 11,74 5,7 0,032 31 

58 Стіна гасильної вежі сильна сильна 11,95 5,8 0,032 18 

59 
Перекриття споруди 
мокрого газоочищення 

сильна середня 11,73 6 0,032 15 

60 
Стіна споруди мокрого 
газоочищення 

сильна середня 11,66 6,3 0,032 32 

61 
Колона цеху 
шлакопереробки  

середня сильна 12,04 5,4 0,032 14 

62 
Фундамент цеху 
шлакопереробки  

сильна сильна 11,99 4,8 0,032 7 

63 
Підвалина відкосу коксової 
рампи 

середня середня 11,93 5,9 0,032 27 

64 
Майданчик під технологічне 
обладнання  

слабка середня 11,56 6,6 0,032 43 

65 
Ферма виставкового 
павільйону  

слабка середня 11,69 6,1 0,032 33 

66 Стіна відділення згущувачів  сильна середня 11,71 6,3 0,032 14 
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Продовження таблиці Б1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

67 Балка відділення згущувачів слабка середня 11,81 5,3 0,028 27 

68 
Плита покриття 
громадянського будинку 

середня слабка 11,72 5,5 0,028 22 

69 
Підкранова балка збірного 
цеху 

слабка слабка 11,88 4,9 0,028 12 

70 
Перекриття відділення 
згущувачів 

сильна середня 12,03 5 0,028 9 

71 
Фундамент відкритої 
естакади  

сильна  сильна 11,86 5,1 0,028 17 

72 Колона відкритої естакади  сильна сильна 12,06 5,8 0,028 19 

73 
Ферма перекриття 
громадянського будинку 

слабка слабка 11,96 6 0,028 23 

74 
Стіна приміщення 
охолодження руди 

середня слабка 11,75 5,9 0,028 16 

75 Колона корпусу агломерації середня середня 11,9 5,2 0,028 18 

76 
Балка майданчика 
грохочення 

середня середня 11,99 6,6 0,028 33 

77 
Колона майданчика 
сортування окатишів 

слабка середня 11,74 6,1 0,028 29 

78 
Перекриття майданчика 
видачі агломерату  

сильна середня 11,97 5,1 0,028 11 

79 Балка силосної башти середня сильна 11,91 5,8 0,028 14 

80 Стіна бункера руди сильна сильна 12,15 5,3 0,028 7 

81 
Фундамент під промислове 
обладнання 

сильна середня 11,65 6,30 0,016 22 

82 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

сильна слабка 11,55 6,90 0,016 32 

83 
Плита перекриття 
промислової будівлі 

середня слабка 11,67 6,60 0,016 19 

84 
Балка перекриття 
промислової будівлі 

середня середня 11,62 5,00 0,016 24 

85 Стіна промислової будівлі слабка слабка 11,92 5,80 0,016 16 

86 
Стіна складського 
приміщення 

сильна середня 11,70 6,20 0,016 17 

87 
Фундамент складського 
приміщення 

середня слабка 11,66 6,70 0,016 36 

88 Стіна градирні середня середня 11,80 5,40 0,016 16 

89 Плита перекриття спортзалу слабка слабка 11,55 6,50 0,016 57 



 

38 

Продовження таблиці Б1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

90 
Фундамент промислової 
будівлі 

середня середня 11,63 6,50 0,032 18 

91 Каркас градирні середня середня 11,72 5,60 0,032 27 

92 Плита покриття сильна середня 11,62 6,40 0,032 21 

93 Плита підлоги середня середня 11,57 6,50 0,032 23 

94 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

середня слабка 11,69 6,10 0,032 20 

95 
Підлога підвалу 
громадянського будинку 

слабка слабка 11,61 5,30 0,032 23 

96 Колона промислової будівлі середня середня 11,72 5,80 0,032 30 

97 Фундамент відстійника слабка середня 11,70 6,20 0,032 16 

98 Плита днища відстійника слабка середня 11,64 6,20 0,032 33 

99 
Фундаментна балка 
промислової будівлі 

слабка слабка 11,60 6,70 0,032 42 

100 Стіна вагоноперекидача середня середня 11,65 6,20 0,032 35 

101 
Плита укосу зрошувального 
каналу  

сильна середня 11,63 6,40 0,032 18 

102 Стіна гідроелектростанції сильна слабка 11,53 6,80 0,032 20 

103 
Роздільна стінка 
водоскидної греблі 

середня слабка 11,69 6,50 0,028 16 

104 
Залізобетонна труба 
напірного водоскиду  

середня  середня 11,59 4,90 0,028 25 

105 
Залізобетонна плита 
водобою нижнього б'єфу  

слабка слабка 11,82 5,90 0,028 21 

106 
Залізобетонна рисберма 
нижнього б'єфу 

сильна середня 11,70 6,20 0,028 17 

107 
Плита покриття верхового 
укосу 

середня слабка 11,64 6,60 0,028 43 

108 Парапет гребеня греблі середня середня 11,75 5,10 0,028 12 

109 
Залізобетонна труба 
водоспуску 

слабка слабка 11,53 6,50 0,028 52 

110 Стіна галереї водоспуску середня середня 11,61 6,40 0,028 19 

111 Днище галереї водоспуску середня середня 11,70 5,40 0,028 25 

112 
Залізобетонний бачок 
водозливної греблі 

сильна середня 11,61 6,60 0,028 19 

113 
Залізобетонний зуб 
сполучення  

середня середня 11,55 6,30 0,028 22 
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Продовження таблиці Б1 
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114 
Фундаментна плита 
контрфорсної греблі 

середня слабка 11,67 6,20 0,016 18 

115 
Напірна плита контрфорсної 
греблі 

слабка слабка 11,61 5,10 0,016 20 

116 
Залізобетонна балка 
жорсткості контрфорсної 
греблі 

слабка слабка 11,74 5,70 0,016 31 

117 
Залізобетонний контрфорс 
греблі 

слабка середня 11,73 6 0,016 15 

118 
Залізобетонна плита 
водозливна контрфорсної 
греблі 

слабка середня 11,66 6,30 0,016 32 

119 Стіна комірчастої греблі слабка слабка 11,56 6,60 0,016 43 

120 
Зворотна стінка відкритого 
регулятора 

середня середня 11,69 6,10 0,016 33 

121 Залізобетонний лоток  середня слабка 11,71 6,30 0,016 14 

122 
Залізобетонна опора 
естакади 

слабка середня 11,72 5,50 0,016 22 

123 Залізобетонний дюкер середня слабка 11,75 5,90 0,016 16 

124 
Залізобетонна труба 
зливопроводу 

середня середня 11,99 6,60 0,016 33 

125 
Залізобетонне оздоблення 
безнапірного тунелю  

середня сильна 11,74 6,10 0,016 29 

126 
Залізобетонна стінка 
вихідного порталу тунелю 

слабка слабка 11,91 5,80 0,016 14 

127 
Залізобетонне крило 
вихідного порталу тунелю 

середня середня 11,72 5,20 0,028 24 

128 
Бетонне оздоблення 
напірного тунелю 

сильна сильна 11,63 6,40 0,028 18 

129 
Лоток бетонного 
швидкостоку  

середня слабка 11,69 6,50 0,028 16 

130 
Плоский залізобетонний 
затвор ГЕС 

слабка середня 11,67 4,50 0,028 21 

131 
Плоский залізобетонний 
затвор ГЕС 

середня середня 11,59 4,90 0,028 25 

132 
Стіна відстійника 
фронтального водозабору 

середня сильна 11,72 4 0,028 27 

133 
Колона корпусу збагачення 
руди  

середня слабка 11,67 5,40 0,028 24 

134 
Балка складу рудного 
концентрату 

середня слабка 11,61 6,70 0,028 18 
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135 
Колона травильного 
відділення прокатного цеху 

сильна сильна 11,58 6,20 0,032 26 

136 
Балка травильного 
відділення прокатного цеху 

сильна сильна 11,65 6,30 0,032 17 

137 
Колона ливарного 
відділення доменного цеху 

середня середня 11,74 5,00 0,032 22 

138 
Плита покриття 
транспортерної галереї 

середня слабка 11,60 5,20 0,032 25 

139 
Стіна транспортерної 
галереї  

середня сильна 11,72 4,80 0,032 22 

140 
Фундамент прокатного 
стану 

середня середня 11,76 5,00 0,032 29 

141 Балка складського цеху слабка середня 11,74 5,60 0,032 28 

142 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

слабка слабка 11,85 5,80 0,032 26 

143 Балка коксової батареї середня сильна 11,75 5,60 0,032 32 

144 
Стіна підвалу житлового 
будинку 

сильна слабка 11,71 4,10 0,032 44 

145 Колона корпусу агломерації слабка середня 11,93 5,6 0,032 15 
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ДОДАТОК В 
 

Приклад оформлення титульного аркуша 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  

 
Механіко-технологічний факультет 

 
Кафедра фізико-хімічної механіки та технології 

будівельних матеріалів і виробів 
 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
 

з навчальної дисципліни: „НДРС. Довговічність та технології ремонту 
будівельних конструкцій” 

 
на тему:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

Студента (тки) _____ курсу ______ групи 
спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» спеціалізації 
«Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів» 
___________________________________ 
                   (прізвище та ініціали) 

  Керівник ___________________________ 
   ___________________________________ 
                                                               (посада, вчене звання, науковий ступінь, 

                                                                                                                              прізвище та ініціали) 

Національна шкала __________________ 
Кількість балів:______Оцінка: ECTS ____ 
 

Члени комісії ____________   _____________________ 
                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

                        ____________   _____________________ 
                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

                        ____________   _____________________ 
                                          (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

 

 

м. Харків – 20 ___ рік 
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ДОДАТОК Г 
 

Потокова та підсумкова оцінки виконання курсового прооекту 

за Європейською кредитно-трансферною системою 

 

Завдання для виконання курсового проекту видається студентові на 

початку семестру. Період виконання розподіляється на два змістових модулі 

(табл. 1.1, Г). Розділи курсового проекту виконуються протягом семестру як 

окремі змістові модулі. 

 

Таблиця 1.Г – Відповідність шкал оцінювання знань студента 

(національної та ЄКТС) за результатами виконання змістових модулів 

 
Університетська шкала оцінювання модуля в балах Національна 

шкала 

Шкала 

ЄКТС 10 20 30 40 50 60 100 

Відмінно А 9...10 18...20 27...30 36...40 45...50 54...60 90...100 

В 8...9 16...17 24...26 32...35 41...44 49...53 82...89 
Добре 

С 6...7 14...15 22...23 30...31 37...40 44...48 74...81 

D 4...5 12...13 19...21 26...29 32...36 38...43 64...73 
Задовільно 

E 2...3 10...11 17...18 24...25 30...31 36...37 60...63 

Fx 1 7...9 10...16 14...23 17...29 21...35 35...59 
Незадовільно 

F 0 1...6 1...9 1...13 1...16 1...20 1...34 

 

Курсовий проект розглядається як окремий модуль навчальної 

дисципліни „НДРС. Довговічність та технології ремонту будівельних 

конструкцій” за шкалою оцінювання університету в 100 балів. Під час 

модульних контролів у семестрі виконання студентами курсового проекту 

оцінюється окремо (за таблицею 2, Г). 

Оцінка за виконання курсового проекту виставляється за підсумками 

поточного контролю і його захисту (відповідно до таблиці 2, Г). 
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Із метою стимулювання і забезпечення безперервності й поступовості 

роботи студента над курсовим проектом оцінюється кожний змістовий модуль 

в балах за національною шкалою та шкалою ECTS. Ритмічність і якість 

виконання враховуються під час визначення модульних та підсумкової 

семестрової оцінки за розробку й захист проекту відповідно до діючої в 

університеті методики. 

За результатами захисту проекту підсумкова оцінка за виконання 

змістових модулів курсового проекту може бути підвищена на один ступінь за 

шкалою ECTS (табл. 2, Г). 

 

Таблиця 2.Г – Відповідність оцінювання знань студента за національною 

шкалою та шкалою ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

За шкалою 

ЄКТС 
За національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 

74 – 81 С 
добре 

64 – 73 D 

60 – 63 Е  
задовільно 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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ДОДАТОК Д 

 
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ВІДПОВІДНО 

ДО ДСТУ Б В. 2.6-145:2010 

 

Термін експлуатації – період, протягом якого якість бетону в 

конструкції відповідає проектним вимогам за умови виконання правил 

експлуатації будівлі чи споруди. 

Середовище експлуатації – комплекс хімічних, біологічних і фізичних 

впливів, яким піддається бетон у процесі експлуатації і які не враховуються як 

навантаження на конструкцію в будівельному розрахунку. 

Вплив навколишнього середовища – несиловий вплив на бетон у 

конструкції або споруді, викликаний фізичними, хімічними, фізико-хімічними, 

біологічними або іншими проявами, що призводять до зміни структури бетону 

або стану арматури. 

Слабкий ступінь агресивності – ступінь агресивного впливу на бетонні 

та залізобетонні конструкції, за якого руйнування бетону та (або) втрата його 

захисної дії відносно сталевої арматури протягом не менше 50 років 

експлуатації поширюється на глибину не більше 10 мм. 

Середній ступінь агресивності – ступінь агресивного впливу на бетонні 

та залізобетонні конструкції, за якого руйнування бетону та (або) втрата його 

захисної дії відносно сталевої арматури протягом не менше 50 років 

експлуатації поширюється на глибину не більше 20 мм. 

Сильний ступінь агресивності – ступінь агресивного впливу на бетонні 

та залізобетонні конструкції, за якого руйнування бетону та (або) втрата його 

захисної дії відносно сталевої арматури протягом не менше 50 років 

експлуатації поширюється на глибину 20 мм і більше. 
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