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Анотація. Проведено експериментальне дослідження динамічних характеристик 
колон будівлі у м. Київ. Вимірювання проведено за допомогою автономного, 
мікропроцесорного вимірювального прилада призначеного для вимірювання параметрів 
коливань: віброприскорення, віброшвидкість та вібропереміщення. Одночасно проводився 
спектральний аналіз сигналу вібрації. В результаті експерименту встановлено, що при дії 
динамічного навантаження на колони амплітуда коливань колон на дванадцятому поверху 
не перевищує допустимої. 

Ключеві слова: будівельна конструкція, вібропереміщення, віброшвидкість, вібрація. 
 

Вступ. Важкий транспорт, метро є джерелами хвиль, що поширюються в 

ґрунті і створюють динамічний вплив на розташовані поблизу конструкції 

будинків і споруд; об’єкти з устаткуванням і апаратурою, чутливою до 

вібрацій; а також на працюючих людей. Коливання від автомобільного 

транспорту можуть викликати значні осідання ґрунтів,  як наслідок, деформації 

конструкцій, розташованих у безпосередній близькості.  

 Санітарні  норми  є обов'язковими для всіх міністерств, відомств,  

підприємств, об'єднань, організацій, установ, незалежно від   відомчої   

приналежності  та  форм  власності.  Вимоги    цих   норм   повинні   бути   

враховані   у нормативно-технічних  документах:  стандартах, будівельних 

нормах, технічних  умовах,  інструкціях,  методичних вказівках та ін., які 

регламентують    конструктивні   та   експлуатаційні   вимоги   до 

вібронебезпечних  машин,  устаткування, обладнання та інструменту, 



технологічних   процесів   і   регламентів,   зарубіжних  виробів. Тому 

необхідно оцінити вплив вібрації від транспорту. 

З метою запобігання розвитку осідань та деформацій фундаментів 

поводять вимірювання динамічних навантажень (визначення основних 

характеристик: амплітуди, частоти, фази коливань, місце прикладання та 

напрямки дії навантажень). 

Дослідженню даної проблеми присвячено багато наукових робіт. Багато 

часу приділялось дослідженню динамічного підходу. Найбільш вагомий внесок 

у розгляд цього підходу був внесений Н.П. Павлюком, Е. Раушем, Д.Д. 

Барканом, О.А. Савіновим, Г.І. Черним [1,3,4,7]. 

Основний текст. Перед початком вимірювання вібрацій будівельних 

конструкцій з метою визначення динамічного стану необхідно отримати 

інформацію, що характеризує розрахункову схему конструкцій: тип 

конструкції, розміри прольотів і поперечних перерізів, конструкції вузлів 

з’єднань елементів, розподілення мас конструкції і приєднаних до неї 

конструкцій, інші конструктивні характеристики, що впливають на жорсткість і 

масу конструкцій, характеристики прилеглого до будівельних конструкцій 

обладнання з динамічними навантаженнями: 

напрями вібрації, що переважають, стан 

передбачених проектом деформаційних 

(антивібраційних) швів по периметру діючого 

обладнання. 

Дослідження коливань конструкцій проведено 

у Київській міській клінічній лікарні №2. Будівля 

каркасна с висотою колон 3,3 м. Для проведення 

замірів параметрів коливань каркасу 

використаний віброметр 107В. Віброметр 107В – 

автономний, мікропроцесорний вимірювальний 

прилад призначений для вимірювання параметрів коливань: віброприскорення, 

Рис 1. Віброметр В107 



віброшвидкість та вібропереміщення. Одночасно проводиться спектральний 

аналіз сигналу вібрації. 

Для проведення вимірювань було використано акселерометр 

п’єзоелектричний типу ДН-3 зав. №1155 із коефіцієнтом перетворення 

15,86 пКл с2/м. Динамічний діапазон вимірювання середньоквадратичних 

значень віброприскорення, віброшвидкості та вібропереміщення обмежені 

зверху максимальним значенням вхідного сигналу а знизу рівнем власних 

шумів підсилювача сигналу та залежать від коефіцієнта перетворення. Межі 

відносної похибки при вимірюванні сигналу (без врахування похибки 

акселерометра) становлять ±5%. Частотний діапазон спектрального аналізу від 

10 Гц до 10000 Гц. Кріплення акселерометра на об’єкти, що досліджувалися, 

проводилося за допомогою ручного щупа на фундаменти каркасу ‒ 

забезпечується верхня межа робочого частотного діапазону до 900 Гц [5]. 

Для вибору точок і напряму вібрації використовувалася наступна схема 

вимірів: спочатку реєстрували коливання при будь-якому визначеному 

динамічному впливі, які забезпечують виявлення форми коливань конструкції і 

спектра частот коливань [2]. В результаті виконання першого етапу вимірів 

виділено точки і напрями реєстрації коливань, найбільш характерні для даного 

динамічного процесу (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Динамічні характеристики колон 12 поверху при дії динамічного 

навантаження. 

 
Позначення 
колони згідно 
плану 

Частота, Гц Віброшвидкіс
ть, мм/с 

Віброприскорен
ня, м/с2 

Амплітуда 
коливань, 
мм 

Ж-1 16,15 0,10 0,00098 0,0038 

Е-1 33,05 0,009 0,0011 0,0039 

Г-1 16,58 0,0086 0,0009 0,0021 

 



Прилад для вимірювань встановлювали в цих характерних точках та 

одержали  залежності вимірювальних параметрів (амплітуди, частоти і т.д) від 

режимів джерел коливань. Датчик приладу встановлювався безпосередньо на 

несучі поверхні елементів. Внесок в вібрацію будівельних конструкцій 

декількох  джерел вібрації  визначався шляхом їх почергового відключення і 

включення. Прилегле до будівельних конструкцій обладнання під час 

вимірювань вільних коливань  було  відключене.  

Допустимий рівень вібрації цих конструкцій визначається не тільки 

необхідністю забезпечення несучої здатності конструкцій при сумісній дії 

статичних і динамічних навантажень, але і границями, які виключають 

можливість шкідливого впливу на людей. 

Значення амплітуди коливань при відсутності динамічного впливу на 

колони 12 поверху в середньому дорівнює  0,0011 мм. Найбільші коливання 

колон встановлено при динамічній дії пасажирського ліфту – 0,011 мм. 

При оцінюванні міцності і надійності коливання конструкцій можна 

вважати нешкідливими, якщо для стін і колон будівлі різниця горизонтальних 

динамічних переміщень нижнього і верхнього кінців колони в границях 

поверху не перевищує 1/50000 висоти поверху. При цьому коливання 

вимірюються в тій точці конструкції, де їх амплітуда найбільша і при такому 

режимі джерела вібрації, при якому відбуваються найбільш інтенсивні 

коливання цієї конструкції [3,6]. 

 Тобто допустима амплітуда коливань конструкцій Адоп = 1/50000∙hпов 

=1/50000∙3,3м = 0,000066 м=0,066 мм. 

Висновки. Проводячи аналіз по  віброприскоренням  робимо висновки, що 

віброприскорення колон при дії динамічного навантаження від руху 

автотранспорту при частоті 16 ‒ 17 Гц  не перевищує граничного 0,011 м/с2;  

31,5 ‒ 34 Гц  не перевищує граничного 0,022 м/с2,  При дії динамічного 

навантаження на колони амплітуда коливань колон на дванадцятому поверху не 

перевищує допустимої. 0,066 мм, так як  стінах і колонах будівлі різниця 

горизонтальних динамічних переміщень нижнього і верхнього кінців колони в 



границях поверху не перевищує 1/50000 висоти поверху. Тобто з позиції 

надійності і міцності коливання конструкцій Київської міської клінічної лікарні 

№2 можна вважати не шкідливими. 
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Abstract. In order to prevent the development of sediments and deformations of foundations, 

measurements of dynamic loads (determination of main characteristics: amplitude, frequency, 
phase of oscillation, place of application and direction of the load). An experimental study of the 
dynamic characteristics of the  building columns in the city of Kyiv was conducted. Measurement is 
carried out with the aid of an autonomous, microprocessor measuring device designed to measure 
oscillation parameters: vibration acceleration, vibration velocity and vibrational displacement. At 
the same time, a spectral analysis of the vibration signal was carried out. As a result of the 
experiment, it was established that under the action of the dynamic load on the columns, the 
amplitude of the oscillation of the columns on the twelfth floor does not exceed the permissible 
values. From the standpoint of reliability and strength of the fluctuations of structures of the Kyiv 
City Clinical Hospital No. 2 can be considered as not dangerous. 

 
Key words: construction design, vibrational displacement, vibration velocity, vibration. 
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