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Анотація. Постановка проблеми. Техногенні катастрофи, аварії або стихійні лиха призводять до
руйнування будівельних об’єктів. Під завалами руйнувань можуть знаходяться потерпілі. Найбільш
поширеною техногенною аварією є вибухи побутового газу. Залежно від параметрів та направлення вибуху
змінюється структура завалів, у першу чергу розмір та розташування уламків. Розбирання завалів виконується
машинами та механізмами, які не відповідають вимогам цих робіт, що зумовлює виконання рятувальних або
відновлювальних робіт за недосконалими технологічними схемами, особливо на початкових етапах, а це
збільшує терміни та трудомісткість їх ведення. Тому потрібна розробка технологічних рішень для ефективного
розбирання руйнувань будівельних об’єктів. Мета. Розробка уніфікованих рішень з удосконалення
технологічних процесів розбирання руйнувань будівель та споруд. Висновок. Аналіз досвіду робіт з розбирання
зруйнованих будівельних об’єктів показує, що вони виконуються за недосконалими технологічними схемами,
які не враховують характеру руйнування об’єктів та базуються на використанні загальнобудівельних машин,
які не відповідають вимогам цих процесів, що приводить до значних ресурсних втрат. Розроблені уніфіковані
технологічні схеми розбирання зруйнованих будівельних об’єктів в залежності від характеру їх руйнування та
можливості напрямків робіт, а також з використанням будівельних машин з багатоцільовим обладнанням,
забезпечують підвищення ефективності виконання рятувальних та відновлювальних робіт.
Ключові слова: техногенні аварії, руйнування будівель та споруд, багатоцільове обладнання
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Аннотация. Постановка проблемы. Техногенные катастрофы, аварии или стихийные бедствия приводят к
разрушению строительных объектов. Под завалами разрушений могут находиться потерпевшие. Наиболее
распространенной техногенной аварией являются взрывы бытового газа. В зависимости от параметров и
направления взрыва изменяется структура завалов, в первую очередь размер и расположение обломков.
Разборка завалов выполняется машинами и механизмами, которые не отвечают требованиям этих работ, что
предопределяет выполнение спасательных или восстановительных работ по несовершенным технологическим
схемам, особенно на начальных этапах, а это увеличивает сроки и трудоемкость их ведения. Поэтому нужна
разработка технологических решений для эффективной разборки разрушений строительных объектов. Цель.
Разработка унифицированных решений по усовершенствованию технологических процессов разборки
разрушений зданий и сооружений. Вывод. Анализ опыта работ по разборке разрушенных строительных
объектов показывает, что они выполняются по несовершенным технологическим схемам, которые не
учитывают характер разрушения объектов и базируются на использовании общестроительных машин, которые
не отвечают требованиям этих процессов, что приводит к значительным ресурсным потерям. Разработанные
унифицированные технологические схемы разборки разрушенных строительных объектов в зависимости от
характера их разрушения и возможности направлений работ, а также с использованием строительных машин с
многоцелевым оборудованием, обеспечивают повышение эффективности выполнения спасательных и
восстановительных работ.
Ключевые слова: техногенные аварии, разрушения зданий и сооружений, многоцелевое оборудование
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Summary. Problem statement. Technogenic catastrophes, failures or natural calamities, result in destruction of
build objects. Under the obstructions of destructions can be victims. The most widespread technogenic failure is
explosions of gas. The structure of obstructions changes and depends on parameters and direction of explosion, firstly
its size and location of wreckages. Sorting out of obstructions is carried out with machines and mechanisms which do
not meet the requirements of these works, that predetermines of carrying out of rescue or restoration works on imperfect
scheme , especially on the initial stages, and it increases terms and labour intensiveness of their conduct. Development
technological solution is needed for the effective sorting out of destructions of construction objects. Purpose.
Development of unification solution on the improvement of technological processes of sorting out of destructions of
buildings and constructions. Conclusion. The analysis of experience of works shows on sorting out of the destroyed
construction objects, show that they are carried out on imperfect scheme, which do not take into account character of
destruction of objects and are based on the use of construction machines which do not meet the requirements of these
processes, and lead to considerable resource losses. Developed unified scheme of sorting out of the destroyed
construction objects depending on character of their destruction and possibility of line of works, and also with the use of
build machines with a multipurpose equipment, provide the increase of efficiency of carrying out of rescue and
construction works.
Key words: technogenic failures, destructions of buildings and constructions, multipurpose equipment

Проблема. Техногенні аварії та стихійні
лиха, які трапляються в Україні, приводять
до руйнування та пошкодження будівельних
об’єктів – споруд і будівель. Під завалами
руйнувань можуть знаходитися потерпілі.
Розбирання
завалів
виконується
за
недосконалими технологічними схемами,
які не враховують характер руйнувань та з
використуванням засобів механізації, які не
завжди відповідають вимогам цих робіт. Це
збільшує терміни, трудомісткість та вартість
їх ведення. Тому дослідження структури
завалів
і
розробка
раціональних
уніфікованих технологічних рішень для
розбирання
зруйнованих
будівельних
об’єктів є важливою проблемою.
Аналіз публікацій. Причинами техногенних катастроф та аварій є вибухи газу,
пожежі, не якісні ремонтні роботи будівель
(рис. 1, а). тощо [1; 3; 6]. До стихійних лих
належать землетруси (рис. 1, б), урагани,
торнадо (рис. 2), зсуви та повені [8]. Значні
пошкодження об’єктів приносять воєнні дії.
Найбільш поширеною техногенною аварією
є вибухи побутового газу [7; 10; 12]. Залежно від параметрів і направлення вибуху, ти-

пу споруд та їх кількості змінюється структура завалів й умови виконання робіт.
Виконання рятувальних робіт у Вірменії, Дніпропетровську, Євпаторії, Харкові,
Омську, Непалі [2; 4; 5] показало, що завали,
під якими можуть бути потерпілі, потрібно
розбирати за найкоротший термін - 6...8 годин [13]. Найбільший термін перебування
людей під завалами, якщо вони не травмовані, мають доступ повітря та води, може
складати п’ять діб. Аварійно-рятувальні й
відновлювальні
роботи
виконують
підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та будівельні організації, оснащені
військовою і будівельно-дорожньою технікою.
Для розбирання зруйнованих будівель та
споруд використовується різноманітна техніка: крани, екскаватори, навантажувачі,
бульдозери, механізований інструмент [9].
При розбиранні руйнувань почергово
використовують (рис. 3) вантажопідйомну
техніку (крани з гаковою підвіскою або захватом) та екскаватори або навантажувачі з
ківшем. Уламки із завалу навантажують у
транспортні засоби, або переміщують екска31
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ватором Е у майданчики-відвали (склади) І ІІ та автокраном К у майданчики-відвали ІІІ
– ІV. Потім автокран К та екскаватор Е
міняються місцями і виконують розбирання
решти завалу.

б
Рис. 2. Природне явище поблизу Дніпропетровська:
а – пересування торнадо (2015 р.);
б – зруйновані будинки
а

а

б
Рис. 1. Руйнування будівель:
а – внаслідок не якісного ремонту (Омськ, 2015 р.);
б – від землетрусу (Непал, 2015 р.)

б
Рис. 3. Схема розстановки і переміщення при розбиранні руйнувань будівлі традиційною технікою:
а – початок; б – закінчення розбирання.
ЕГ – екскаватор з гідромолотом; Е – одноківшевий екскаватор; К – автокран; I - IV – майданчики-відвали. З –
будівля; РЗ – зруйнована будівля

а

Недоліками технологічних схем розбирання завалів подібних рисунку 3 є необ32
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хідність заведення вручну строп автокрану
під уламки - це не завжди можливо й небезпечно, а також необхідність використання
ковшових машин для розбирання дрібних
уламків.
Відсутні
обґрунтовані
організаційно-технологічні рішення з розстановки та взаємному переміщенню машин на
зруйнованому об'єкті, що приводить до виконання рятувальних або відновлювальних
робіт за недосконалими технологічних схемами, збільшує їх терміни і трудомісткість.
Метою статті є розробка уніфікованих
рішень з удосконалення технологічних процесів розбирання руйнувань будівель та
споруд.
Результати дослідження. При ліквідації
наслідків техногенної або стихійної події,
яка спричинила руйнування окремої будівлі,
в залежності від характеру руйнувань і можливості доступу робітників та засобів механізації до завалу й залишків будівлі, роботи можуть виконуватися за схемами:
- розбирання завалу з усіх напрямків
(чотирьох - відносно основних географічних
координат або сторін світу), рисунок 4, а;
- розбирання завалу з обмеженням
напрямків.
Друга схема проведення робіт, в залежності від кількості можливих напрямків роботи, має різновиди, які подані на рисунках
4, б – е. При розбиранні завалу з двох
напрямків, роботи виконуються за схемами:
- розбирання завалу з двох протилежних
напрямків (рис. 4, в);
- розбирання завалу з двох суміжних
напрямків (рис. 4, г, д).
Кожна зі схем обумовлює свою
послідовність робіт. Послідовність робочих
процесів залежить від вимог рятувальних
або відновлювальних робіт і характеру руйнування будівлі та визначається для кожного об’єкта та конкретних умов. Наявність
більшої кількості напрямків розбирання завалу скорочує термін робіт за рахунок їх
найбільшої продуктивності та можливості
одночасного використання необхідних засобів механізації. Зменшення напрямків
розбирання завалу приводить до обмеження
застосування техніки й потребує її удосконалення, а також при необхідності потребує
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укріплення або демонтажу нестійких
будівельних конструкцій й елементів залишків будівель.

а

б

в

г

д
е
Рис. 4. Напрямки виконання робіт з розбирання
завалу окремо зруйнованої будівлі:
а - з усіх можливих; б – трьох; в, г, д – двох;
е – одного; Б1 – будівля; З1 - завал

При розбиранні завалу з усіх напрямків
(рис. 4, а) організація та виконання робіт
проводиться за технологічними схемами:
- розбирання завалу з вертикальним
підйомом частини уламків, коли у завалах
можлива наявність потерпілих (роботи виконуються за схемою на рисунку 3);
- розбирання завалу з усіх напрямків без
вертикального підйому частини уламків, коли у завалах відсутні потерпілі.
Обсяги робіт, їх послідовність та інші
основні показники за обома технологічними
схемами визначаються в залежності від характеру руйнувань будівель та стадії виконання робіт: розбирання руйнувань при наявності потерпілих (при рятувальних
роботах) або розбирання руйнувань при
відновлювальних роботах.
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При розбиранні завалу окремої зруйнованої будівлі з усіх напрямків та коли відсутня потреба у вертикальному підйомі
уламків запропоновано використовувати багатоцільове обладнання (БЦО) на базі екскаваторів [11] у вигляді ковша з щелепою
(рис. 5). Такі екскаватори (Гец) з БЦО доцільно застосовувати на всіх стадіях робіт
при ліквідації наслідків аварій та стихійних
лих на будівельних об’єктах А.
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Екскаватор Гец дозволяє замінити комплект будівельних машин (кран, екскаватор,
навантажувач), забезпечити роботу в обмежених умовах завалів З зруйнованих
будівель Б, зменшити термін знаходження
робітників в зонах завалів .
При використанні БЦО забезпечується
схоплення і переміщення всіх видів уламків,
при цьому відпадає необхідність в кранах і
ручному стропуванні уламків при їх підйомі. БЦО дозволяє здійснювати схоплення
інших спеціалізованих видів робочого
обладнання, гідромолота (Гецг – екскаватор з
багатоцільовим обладнанням Гец та з гідромолотом) і дробити особливо великі уламки
біля складу-майданчика СМ1 (рис. 5, а).
Подрібнені уламки схоплюються та переміщуються на склади-майданчики СМ1 та
СМ2 екскаватором Гец ковшем із щелепою та
екскаватором Гецг вже без гідромолота.
Екскаватором з телескопічною стрілою Гецт
з ковшем із щелепою переміщають різні за
об’ємом уламки з видалених зон завала на
склади-майданчики СМ3 та СМ4 або у
транспортні засоби Е2 - Е3, які вивозять
уламки по автодорогам В11 – В21 на полігони
СП.
Потім екскаватор Гец з БЦО переставляється у зону складу-майданчика СМ1, а
екскаватор з гідромолотом Гецг – складумайданчика СМ1 (рис. 5, б).
Після прибирання необхідних уламків,
екскаватори Гец, Гецг і Гецт переміщаються на
відповідні ділянки біля складів-майданчиків
СМ1 - СМ4 та між ними (рис. 5, в): екскаватор Гецт з телескопічною стрілою і з БЦО
розміщується між складами-майданчиками
СМ1 та СМ2, а екскаватор Гецг з гідромолотом, у разі потреби, спочатку подрібнює великі уламки біля складу-майданчика СМ3, а
потім у зоні складу-майданчика СМ4. Екскаватор Гец виконує розбирання уламків завала
у склади-майданчики СМ3 та СМ4. Після
цього екскаватор Гецг звільняється від гідромолота та проводить розробку уламків щелепним ковшем паралельно екскаватору Гец.
У тих випадках, коли передбачається
проведення робіт з обмеженою кількістю
суміжних напрямків (рис. 4, б, г, д), їх організація та виконання подібна до окремих

а

б

в
Рис. 5. Схема організації робіт при розбиранні завалу
без вертикального підйому частини уламків:
а, б, в – початковий, проміжний та кінцевий етапи; Гец –
БЦО з щелепним ковшем; Гецг - БЦО з гідромолотом; Гецт БЦО з телескопічною стрілою
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етапів робіт з чотирьох напрямків (рис. 4, а).
Тому доцільно визначити технологічні
особливості розбирання завалу з двох протилежних напрямків (рис. 4, в) та з одного
напрямку (рис. 4, е).
Розбирання завалу з двох протилежних напрямків виконується, коли доступ та
маневрування техніки до завалу З1 обмежені
наявністю тільки двох транспортних мереж
В1 та В2 (рис. 6). Аналіз проведення робіт
[14] за такою схемою розбирання завалу у
2008 році в Євпаторії показав, що замість
традиційних робочих органів машин доцільно використовувати багатоцільові засоби механізації - ковші з щелепою, які встановлені
на екскаваторах Гецт та Гец. Організація робіт
передбачає розташування кожного із типів
екскаваторів на одній із транспортних мереж. Телескопічним екскаватором Гецт з БЦО
проводиться схоплення необхідних уламків
різного об’єму (у першу чергу об’ємом
більше 0,8 м³) з найвіддаленіших зон завалу
З1 для звільнення потерпілих та переміщення
уламків на склади-майданчики СМ3 і СМ4
біля дороги В2 (рис. 6, а) або їх розвантаження у транспортні засоби Е1 та Е2.
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Гец з щелепою та ковшем схоплює гідромолот (Гецг).
Після розбирання необхідних та найвіддалених зон завалу З1, екскаватори обмінюються місцями розташування та проводять вилучення уламків до закінчення
рятувальних робіт (рис. 6, б). Подальші
відновлювані роботи передбачають повне
прибирання та вивезення залишків уламків
із завалу З1 та з майданчиків СМ1 - СМ4.
Розбирання завалу з одного напрямку
виконується, коли доступ та маневрування
техніки до завалу З1 обмежені наявністю
тільки однієї транспортної мережі В1
(рис. 7). Аналіз проведення робіт за такою
схемою розбирання завалу у 2007 році у
Дніпропетровську показав, що замість традиційних робочих органів машин доцільно
також використовувати багатоцільові засоби
механізації (ковші з щелепою) встановлені
на екскаваторах: телескопічному Гецт та із
зворотною лопатою Гец.
Перед розбиранням завалу визначають
необхідність тимчасового укріплення або
демонтажу нестійких будівельних конструкцій залишків будівлі й виконують ці
заходи. Для забезпечення безпеки робіт із
розбирання нестійких елементів будівель з
урахуванням можливої наявності потерпілих, розроблені пропозиції їх тимчасового укріплення та розбирання за допомогою
вантажопідйомного
обладнання
консольного і прольотного типів [15].
Розробку завалу починають екскаватором із зворотною лопатою Гец та ківшем із
щелепою (рис. 7, а). У разі необхідності
екскаватор Гец може схопити гідромолот
(Гецг) та виконати подрібнення окремих
уламків. Це дозволяє розчистити початок
завалу для роботи телескопічного екскаватора Гецт із розбирання завалу у найвіддаленіших зонах (рис. 7, б).
Екскаватори Гец та Гецт схоплюють різні
за об’ємом уламки, що не потребує використання інших видів техніки. Розвантаження
уламків проводиться у склади-майданчики
СМ1 і СМ2 або у транспортні засоби Е1. На
кінцевій стадії залишки уламків розбирають
екскаватором Гец або Гецт (рис. 7, в).
Варіантом організації робіт може бути схема,

а
б
Рис. 6. Схема розміщення техніки при розбиранні завалу окремої зруйнованої будівлі з двох протилежних
напрямків:
а - початковий етап; б - закінчення розбирання завалу

Другим екскаватором Гец із зворотною
лопатою виконується розбирання завалу з
протилежної сторони біля дороги В1, що
усуває ймовірність перехрещення робочих
зон екскаваторів. Екскаватором Гец проводиться схоплення уламків щелепою або заповнення ковша уламками різного об’єму та
переміщення їх у склади-майданчики СМ1 та
СМ2. При руйнуванні уламків, екскаватор
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за якою замість екскаватора Гец використовується навантажувач з БЦО.

а
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Уніфікація розроблених технологічних
схем полягає у можливості їх використання
для розбирання різних видів руйнувань
будівель та споруд з урахуванням конктретних умов робіт.
Висновки. 1. Аналіз досвіду робіт з
розбирання
зруйнованих
будівельних
об’єктів показує, що вони виконуються за
недосконалими технологічними схемами,
які не враховують характеру руйнування
об’єктів та базуються на використанні загальнобудівельних
машин,
які
не
відповідають вимогам цих процесів, що
приводить до значних ресурсних втрат.
2. Розроблені уніфіковані технологічні
схеми розбирання зруйнованих будівельних
об’єктів в залежності від характеру їх руйнування та можливості напрямків робіт, а
також з використанням будівельних машин
з багатоцільовим обладнанням, забезпечують підвищення ефективності виконання
рятувальних та відновлювальних робіт.

б

в
Рис. 7. Схема розміщення техніки при розбиранні завалу окремої зруйнованої будівлі з одного напрямку:
а, б, в – початковий, проміжний та кінцевий етапи
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