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ОЦІНКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО<ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ РОБІТ У СКЛАДІ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ
Анотація. Для оптимізації загальної тривалості нового будівництва необхідно оцінити вплив
моніторингу прилеглої до нього ущільненої забудови на тривалість виконання будівельних про
цесів. Існуючі норми, якими користуються на практиці, для визначення трудовитрат на
вимірювальні роботи не охоплюють всі їх різновиди та особливості, що можуть бути викорис
тані у складі моніторингу забудови та території, прилеглих до нового будівництва.
Врахувати вплив таких факторів, на думку авторів, можливо за рахунок аналізу окремих еле
ментарних прийомів у їх складі та оцінки індивідуальної специфіки впливу на них наявних факторів.
В статті розглянуто робочі прийоми підготовчого (установочного) циклу та поточного (ро
бочого) циклу для підсистем моніторингу з визначення контрольованого фактору деформації
(тріщиноутворення) та деформації (просідання і крени) та проаналізовано елементарні опе
рації у складі робіт з моніторингу та визначено тривалість і трудомісткість вимірювань пара
метрів технічного стану будівель (споруд) прилеглої забудови.
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Вступ. Для оптимізації загальної тривалості но6
вого будівництва необхідно оцінити вплив моніто6
рингу прилеглої до нього ущільненої забудови на
тривалість виконання будівельних процесів. Розра6
хункові трудовитрати вимірювальних робіт згідно
[1] визначають на основі: нормативів витрат праці на
їх виконання та додаткових витрат, пов'язаних з екс6
плуатацією вимірювальних систем (кошторисна тру6
домісткість); планових норм, з урахуванням органі6
заційно6технічних заходів щодо зниження коштори6
сної трудомісткості вимірювальних робіт (планова
трудомісткість). Кошторисні трудовитрати вимірюва6
льних робіт визначають для середніх умов виконання
вимірювань, а планові й фактичні трудовитрати вра6
ховують конкретні умови їх виконання.
Постановка проблеми. Існуючі норми, якими ко6
ристуються на практиці, для визначення трудовитрат
на вимірювальні роботи не охоплюють всі їх різновиди
та особливості, що можуть бути використані у складі
моніторингу забудови та території, прилеглих до но6
вого будівництва [2665]. Вони не враховують специ6
фіки трудовитрат вимірювальних робіт у складі бу6
дівельних процесів нового будівництва, та різновидів
моніторингу прилеглої та ущільненої забудови. На6
явні нормативи не системні та не враховують взаємо6
впливу основних і вимірювальних операцій. Не мож6
ливо також врахувати вплив природніх, техногенних,
організаційних, технологічних факторів на трудови6
трати моніторингу та вимірювальних робіт. Врахува6
ти вплив таких факторів, на нашу думку, можливо за
рахунок аналізу окремих елементарних прийомів у їх
складі та оцінки індивідуальної специфіки впливу на
них наявних факторів. Аналізувати окремі елементар6
ні прийоми вимірювальних робіт та оцінювати інди6
відуальну специфіку впливу на них різноманіття фак6
торів можливо з використанням методів нормування
трудових процесів [6].
Відомі такі методи нормування [7, 8, 10]: сумар6
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ний дослідно6статистичний, розрахунково6аналітич6
ний, укрупнений та мікроелементний.
Виклад основного матеріалу дослідження. Роз6
глянемо можливість застосування способу мікроеле6
ментного нормування трудових процесів для розра6
хунку витрат часу на прикладі виконання робіт з
моніторингу при нерівномірних деформаціях основи
будівель та споруд. Обґрунтування витрат часу на
виконання операцій моніторингу виконаємо шляхом
поділу процесу на елементарні мікроелементи та
проведення їх хронометражу [9]. Поділивши витрати
часу на мікроелементи трудових процесів можливо
скоротити кількість спостережень з хронометражу,
оскільки кількість мікроелементів завжди менша за
кількість їх можливих комбінацій.
Тривалість та трудомісткість операцій залежить
від факторів, які розділяють за принципом їх впливу
на: комплексні процеси та їх елементи, що виникають
протягом всього етапу спостережень; прості процеси
та роботи одного циклу; групи прийомів; окремі
прийоми. Сума витрат часу при використанні j6го
виду засобу вимірювання протягом одного циклу
(Тцсq) можна визначити, проаналізувавши техноло6
гію застосування вимірювальної системи, тривалість
виконання мікроелементів трудових процесів, вико6
навши хронометраж прийомів, які не були прохроно6
метровані раніше, а також використовуючи коефі6
цієнти переходу, що відображають вплив множини
факторів на тривалість робіт:
(1)
(2)
де Xi, Xj — коефіцієнти, що характеризують
вплив факторів на тривалість, відповідно, прийомів
та груп прийомів; Чзв q — склад (чисельність) ланки,
що експлуатує q6ий прилад; tm — нормативне значен6
ня тривалості мікроелементів трудових процесів.
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Суму витрат часу при використанні j6го виду
засобу вимірювання протягом всього етапу спосте6
режень (Тес q) можливо визначити з врахуванням
періодичності виконання циклів вимірювань, проана6
лізувавши організацію та технологію застосування
системи моніторингу на об'єкті протягом всього
етапу спостережень, з врахуванням попередньо визна6
чених тривалості виконання мікроелементів трудо6
вих процесів, виконавши хронометраж прийомів, які
не були прохронометровані раніше, а також викорис6
товуючи коефіцієнти переходу Xс, що відображають
вплив множини факторів на періодичність та трива6
лість робіт комплексного процесу та їх елементи, що
виникають протягом всього етапу спостережень у скла6
ді життєвого циклу будівель, що експлуатуються:
(3)
Тривалість прийомів при найсприятливіших
умовах хронометражу коливається і не залежать від
працівника. Тому чим більше вимірів, тим точніше і
більш обґрунтовано визначають середню величину
tm розрах. Число вимірів залежить від тривалості
прийомів, рівня організації, тощо.
При розробці залежностей для розрахунку ви6
користовують систему коефіцієнтів, що визначає
вплив множини факторів на тривалість робіт і, в за6
гальному вигляді, характеризує наступні організа6
ційно6технологічні умови:
— об'єктні, або довготривалі6функціональні кое6
фіцієнти характеризують кількість (частоту / періо6
дичність) циклів вимірювань за період спостережень,
з врахуванням особливостей етапів життєвого циклу,
як новобудови, так і прилеглої забудови;
— організаційні коефіцієнти, в загальному вигля6
ді, характеризують особливості організації виконан6
ня вимірювань у складі основних організаційно6тех6
нологічних процесів відповідного етапу життєвого
циклу будівлі, у тому числі швидкість зведення ново6
будови, від чого залежить періодичність циклів
моніторингу;
— технологічні коефіцієнти, в загальному вигля6
ді, характеризують особливості технології виконання
вимірювань у складі основних технологічних проце6
сів відповідного етапу життєвого циклу будівлі, з
врахуванням методичних, метрологічних вимог та
точності вимірювань;
— природні коефіцієнти, що визначаються темпе6
ратурою, вологістю, вітровим навантаженням, сейс6
мічним навантаженням, тощо, які впливають на
види, обсяг та трудовитрати вимірювань;
— техногенні коефіцієнти характеризують вплив
техногенних навантажень на об'єкт, як новобудови,
так і прилеглої забудови, такі, як вібрації, підтоплен6
ня, шум, освітлення, інші впливи техногенного ха6
рактеру.
Тривалість визначають, враховуючи технологію
вимірювання за допомогою основних факторів (змін6
ні Аі та функціональні аj коефіцієнти), додаткових фа6
кторів (фіксуючі Сj коефіцієнти), а також використо6
вуючи допоміжні коефіцієнти (анулюючі ξj та по6
стійні bj), довготривалі6функціональні коефіцієнти Bj.
Змінні коефіцієнти характеризують значення
основного фактору, в якості якого прийнятий об'єм
робіт циклу, тобто кількість контрольованих точок.

Цей фактор впливає на тривалість циклу робіт. Деякі
вимірювальні операції виконують методом послідов6
ного наближення до моменту досягнення необхідної
точності, що характеризується фіксуючими кое6
фіцієнтом Cj, який відображає кількість повторів
груп прийомів. Функціональні коефіцієнти аі харак6
теризують різницю тривалості робіт різними вимі6
рювальними приладами та системами, що виконують
в конкретних умовах, від їх тривалості робіт в нор6
мальних умовах. Для того, щоб зменшити кількість
розрахункових формул, приймають анулюючі коефі6
цієнти, які вводять або виключають з розрахунку три6
валості відповідних прийомів. Постійні коефіцієнти,
що позначені bj, характеризують доступність точок
спостережень для зняття з них відліку, що діють про6
тягом усього періоду моніторингу.
Розкриємо фізичний зміст коефіцієнтів, що ви6
користовують в розрахункових залежностях.
1. Змінні коефіцієнти
А1 — кількість контрольованих точок, або точок
встановлення приладу для реєстрації величини
параметру за період спостережень;
А2 — кількість точок встановлення приладів при
розгортанні та експлуатації підсистеми вимірювання;
А3 — кількість вихідних точок розмічувальної
мережі;
А4 — кількість прилеглих будинків, на яких роз6
міщенні точки встановлення приладу для реєстрації
величини параметру;
2. Фіксуючі коефіцієнти
С1 — значення кількості наближень для досяг6
нення точності приладу (підбір щупів, заміна лупи
мікроскопа);
С2 — значення кількості наближень для наве6
дення (встановлення) приладу на точку.
3. Функціональні коефіцієнти
а1 — різниця тривалості включення конкретної
марки приладу від середнього значення;
а2 — різниця тривалості взяття відліку в конкрет6
них і нормальних умовах видимості;
а3 — різниця тривалості приведення приладу в
робочий стан при нестаціонарному на кронштейні та
стаціонарному способах його встановлення;
а4 — різниця тривалості приведення приладу в
робочий стан при його встановлені на конкретну та
довільну точку;
а5 — різниця тривалості приведення приладу в
робочий стан при його встановлені на штатив та ста6
ціонарно.
4. Анулюючі коефіцієнти
I6облаштування точок спостережень без
мережі поєднання;
06те ж саме,з мережею поєднання;
I6організація пункту централізованого
отримання та обробки даних;
06без організації пункту централізованого
отримання та обробки даних;
I6запис даних в журнал реєстрації;
06зняття відліку з датчиків за допомогою
зчитувального пристрою;
I6встановлення приладів нівелювання на
штатив;
06те ж саме, на кронштейн і стаціонарно;
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I6при доступності точок спостережень для
зняття з них відліку без використання дода6
ткових засобів підмощування;
06те ж саме,з використанням додаткових
засобів @підмощування;
5. Постійні коефіцієнти
b1 — при доступності точок спостережень для
зняття з них відліку без використання додаткових
засобів підмощування;
b2 — те ж саме, з використанням засобів підмощ6
ування — драбина
b3 — те ж саме, з використанням засобів підмощ6
ування — люлька
b4 — те ж саме, з використанням засобів підмощ6
ування — пересувні риштування
bі — те ж саме, з використанням засобів підмощ6
ування — інші засоби.
6. Довготривалі, об'єктні коефіцієнти
B1 — кількість (частота/періодичність) циклів
вимірювань за період спостережень
B2 — зміна кількості (частота/періодичність)
циклів вимірювань за період спостережень
Роботи моніторингу складаються з двох етапів
(циклів) — підготовчого (установочного) циклу та
поточного (робочого) циклу. Робочі прийоми у складі
підготовчих робіт з монтажу системи моніторингу
прилеглої забудови та роботи робочого циклу наве6
дені в табл. 164, на підставі яких можна виділити те6
хнологічні операції (трудові процеси) підготовчих

робіт (роботи нульового циклу) та поточних робіт
(робочого циклу) моніторингу, що повторюються.
Розглянемо їх склад цих робіт та технологічних
операцій (трудових процесів) для підсистем моні6
торингу з визначення контрольованого фактору де6
формації (тріщиноутворення) та деформації (просі6
дання і крени). Для зручності аналізу трудових про6
цесів запишемо їх елементарні прийоми у табличній
формі для кожної підсистеми моніторингу прилеглої
забудови.
Склад підготовчих робіт (робочі прийоми) з
монтажу системи моніторингу прилеглої забудови
на прикладі варіантів підсистеми визначення деф6
ормації (тріщиноутворення) наведено в табл. 1. Ви6
користовуючи умовні позначення тривалості елем6
ентарних прийомів, що наведені в табл. 1, тривалість
підготовчих робіт з влаштування підсистем моніт6
орингу можливо записати у вигляді рівнянь для
кожного варіанту підсистеми визначення деформації
(тріщиноутворення):
Tппт1= tруп + tскд + tвмс + (tв+ tпер) . n+ tвв
Tппт2= tруп + tскд + tвмс + (tв+ tпер) . n+ tвв
(4)
Tппт3= tруп + tскд + tвмс + (tв+ tпер+ tмм) . n+ tвв
Tппт3= tруп + tскд + tвмс + (tв+ tпер+ tмм) . n+ tопд + tвв
де Tппт1 — тривалість підготовчих робіт з влашт6
ування системи моніторингу з маяків, Tппт2 — трива6
лість підготовчих робіт з влаштування системи
моніторингу з датчиків годинникового типу, Tппт3 —
тривалість підготовчих робіт з влаштування системи

Табл. 1. Склад підготовчих робіт (робочі прийоми) з монтажу системи моніторингу прилеглої забудови на прикладі
варіантів підсистеми визначення деформації (тріщиноутворення)
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Табл. 2. Склад підготовчих робіт (робочі прийоми) з монтажу системи моніторингу прилеглої забудови на прикладі
варіантів підсистеми визначення деформації (просідань і кренів)

моніторингу з тензодатчиків, Tппт4 — тривалість
підготовчих робіт з монтажу автоматизованої сис6
теми моніторингу, n — кількість точок.
Склад підготовчих робіт (робочі прийоми) з
монтажу системи моніторингу прилеглої забудови

на прикладі варіантів підсистеми визначення дефор6
мації (просідань і кренів) та умовні позначення три6
валості елементарних прийомів наведено в табл. 2.
Тривалість підготовчих робіт з влаштування підсис6
тем моніторингу для цього випадку можливо записа6
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Табл. 3. Склад поточних робіт (робочі прийоми) моніторингу прилеглої забудови на прикладі варіантів підсистеми
визначення деформації (тріщиноутворення)

ти у вигляді рівнянь для кожного варіанту підсис6
теми визначення деформації (просідань і кренів):
Tппд1= tруп + tр + (tврм + tнх + tпер + tзакр + tукт +
tвимір + tпер.в) . n + tвв
Tппд2= tруп + tр + (tврм + tпер + tукт + tвимір + tпер.в) .
n + tвв
(5)
Tппд3= tруп + tр + (tврм + tнх + tпер + tзакр + tукт +
tвимір + tпер.в) . n + tвв
Tппд4= tруп + tр + (tврм + tукт + tпер + tмм) . n + tвимір
+ tопд + tвв
де Tппд1 — тривалість підготовчих робіт з влашт6
ування системи моніторингу нівеліром, Tппт2 — три6
валість підготовчих робіт з влаштування системи
моніторингу гідронівеліром стаціонарним, Tппт3 —
тривалість підготовчих робіт з влаштування системи
моніторингу тахеометром, Tппт4 — тривалість підго6
товчих робіт з монтажу автоматизованої системи
моніторингу, n — кількість точок спостереження.
Склад поточних робіт (робочі прийоми) моніто6
рингу прилеглої забудови на прикладі варіантів під6
системи визначення деформації (тріщиноутворення)
та умовні позначення тривалості елементарних при6
йомів наведено в табл. 3. Тривалість поточних робіт
підсистем моніторингу можливо записати у вигляді
рівнянь для кожного варіанту підсистеми визначен6
ня деформації (тріщиноутворення):
Tпрт1= (tтех.огл. + tзв + tпер + tзапис) . n + tоб.резул +
tскл.граф + tаналіз
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Tпрт2= (tтех.огл. + tзв + tпер + tзапис) . n + tоб.резул +
tскл.граф + tаналіз
(6)
Tпрт3= (tтех.огл. + tзв + tпер) . n + tпередача + tоб.резул +
tскл.граф + tаналіз
Tпрт4= tаналіз
де Tпрт1 — тривалість поточних робіт системи
моніторингу з маяків, Tпрт2 — тривалість поточних
робіт системи моніторингу з датчиків годинникового
типу, Tпрт3 — тривалість поточних робіт системи мо6
ніторингу з тензодатчиків, Tпрт4 — тривалість поточ6
них робіт автоматизованої системи моніторингу, n —
кількість точок.
Склад поточних робіт (робочі прийоми) моніт6
орингу прилеглої забудови на прикладі варіантів
підсистеми визначення деформації (просідань і
кренів) та умовні позначення тривалості елементар6
них прийомів наведено в табл. 4. Тривалість поточ6
них робіт підсистем моніторингу можливо записати
у вигляді рівнянь для кожного варіанту підсистеми
визначення деформації (просідань і кренів):
Tпрд1= (tтех.огл. + tуш + tцентр + tзакр + tвимір + tзапис
+ tпер) . n + tоб.резул + tскл.граф + tаналіз
Tпрд2= (tтех.огл. + tвимір + tзапис + tпер) . n + tоб.резул +
tскл.граф + tаналіз
(7)
Tпрд3= (tтех.огл. + tуш + tцентр + tзакр + tвимір + tпер) .
n + tпередача + tоб.резул + tскл.граф + tаналіз
Tпрд4= tаналіз
де Tпрд1 — тривалість поточних робіт системи
моніторингу нівеліром, Tпрт2 — тривалість поточних
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Табл. 4. Склад поточних робіт (робочі прийоми) моніторингу прилеглої забудови на прикладі варіантів підсистеми
визначення деформації (просідань і кренів)

робіт системи моніторингу гідронівеліром стаціонар6
ним, Tпрт3 — тривалість поточних робіт системи
моніторингу тахеометром, Tпрт4 — тривалість поточ6
них робіт автоматизованої системи моніторингу, n —
кількість точок спостереження.
Як видно із таблиць 1 — 4, технологічні операції
з використанням засобів вимірювання складаються з
типових прийомів — мікроелементів трудових про6
цесів. Кількість спостережень з хронометражу можна
скоротити, поділивши витрати часу на мікроелемен6
ти трудових процесів.
З врахуванням вище наведених коефіцієнтів,
формули 4–7 для кожного варіанту підсистеми
моніторингу витрати часу на підготовчий та робочий
цикли у загальному вигляді можна записати так:
Для тріщиноутворення:
На підготовчий цикл
Tппт= (tруп + tскд + tвмс + (tв .а1. а4. а5+ tпер+ tмм.
ξ1+bі.ξ5) . А1 + tопд.ξ2+ tвв).А4
(8)

На робочий цикл
Tпрт= ((tтех.огл. . а1.а2+ tзв.А2. ξ4. а1.а2. С1+ tпер.
А2+tзапис.ξ3+bі.ξ5) . А1.ξ1+tпередача+tоб.резул+tскл.граф)
.ξ2 + tаналіз
(9)
Для кренів і просідань:
На підготовчий цикл
Tппд= (tруп + tр.А3+(tврм+tнх.ξ4+tпер+tмм.ξ1+ tзакр.ξ4
+tукт+tвимір+tпер.в.ξ2+bі.ξ5)).А1.А2+tопд.ξ2+ tвв) . А4
(10)
На робочий цикл
Tпрд= (((tтех.огл. + tуш . А2.. ξ4+ tцентр . А2.ξ4+ tзакр .
А2.ξ4+ tвимір . а1 . а2. . а3 . а4 . а5 . С1 . С2+ tзапис .ξ3+
tпер . А2) . А1 + tпередача . ξ3+ tоб.резул + tскл.граф) . ξ2+
tаналіз) . А4
(11)
На основі хронометражних спостережень, екс6
пертної оцінки та досвіду експлуатації засобів
вимірювання (приладів) при виконанні робіт моніто6
рингу підраховані тривалість кожної операції або
витрати часу на будь6які інші роботи, визначаючи до
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Рис. 1. Тривалість робіт підготовчого періоду моніторингу для різних варіантів комплектації системи моніторингу
прилеглої забудови: а — для тріщиноутворення; б — для кренів і просідань

а

б

Рис. 2. Тривалість робіт робочого періоду моніторингу для різних варіантів комплектації системи моніторингу прилеглої
забудови (на 3 цикли): а — для тріщиноутворення; б — для кренів і просідань

якої категорії відноситься операція.
Результати розрахунку організаційно6техноло6
гічних показників для різних варіантів комплектації
системи моніторингу прилеглої забудови, виконано6
го на основі аналізу факторів, що впливають на три6
валість робіт циклу, груп прийомів та окремих при6
йомів, наведено на рис. 1–3.
Аналіз отриманих даних показує, що при невел6
икій кількості точок спостережень для визначення
деформацій раціонально застосовувати наступні
системи моніторингу: для тріщиноутворення — ма6
яки (щупи), для кренів і просідань — тахеометр. При
великій кількості точок спостережень для визначен6
ня деформацій доцільно застосовувати — дистан6
ційну автоматизовану систему моніторингу.
Висновки. За результатами досліджень систем
моніторингу встановлено елементарні операції у
складі робіт з моніторингу та визначено тривалість і
трудомісткість вимірювань параметрів технічного
стану будівель прилеглої забудови.
Складено рівняння тривалості підготовчих і по6
точних робіт (визначення просідань і кренів) з ви6
користанням різних систем моніторингу (нівелір,
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гідронівелір стаціонарний, тахеометр, автоматизова6
на система моніторингу), а також поточних робіт
(визначення тріщиноутворення) з використанням
різних систем моніторингу (маяки, датчики годинни6
кового типу, тензодатчики, автоматизована система
моніторингу).
Складено погодинні графіки вимірювань з ви6
користанням систем моніторингу різної комплекта6
ції, порівняльний аналіз яких дозволив апроксиму6
вати витрати та визначити їх значення для різної
кількості точок спостереження.
Встановлено, що прості системи мають незначну
трудомісткість підготовчих робіт та значно більшу
трудомісткість кожного циклу вимірювань в період
основних робіт на відміну від складних систем. Коли
значну трудомісткість підготовчих робіт обумовлено
необхідністю стаціонарного встановлення елементів
системи, мереж комунікації, блоків зчитування ін6
формації, передачі та систем антивандального захис6
ту, а процес зняття даних та їх обробка в автоматизо6
ваному режимі має незначну тривалість та трудо6
місткість, оскільки виконується майже без участі
оператора.
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Рис. 3. Сумарна трудомісткість підготовчого та робочого циклу
а — для 16го циклу вимірювань; б — для 26х циклів вимірювань; в — 36х циклів вимірювань; г — 106ти циклів вимірювань
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оценить влияние мониторинга прилегающей к нему уплотненной застройки на продолжите
льность выполнения строительных процессов. Существующие нормы, которыми пользуются
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Учесть влияние таких факторов, по мнению авторов, возможно за счет анализа отдельных эл
ементарных приемов в их составе и оценки индивидуальной специфики воздействия на них
имеющихся факторов.
В статье рассмотрены рабочие приемы подготовительного (установочного) цикла и текущего
(рабочего) цикла для подсистем мониторинга по определению контролируемого фактора
деформации (трещинообразования) и деформации (проседание и крены) и проанализированы
элементарные операции в составе работ по мониторингу и определена продолжительность и
трудоемкость измерений параметров технического состояния зданий (сооружений) приле
гающей застройки.
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EVALUATION AND RESEARCH OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL INDICATORS
OF MEASURING WORKS AS A PART OF THE INSTRUMENTAL MONITORING
Annotation. To optimize the overall duration of new construction, it is necessary to assess the impact of
monitoring the adjacent compacted buildings on the duration of construction processes. The existing
norms used in practice to determine the labor costs for measuring work do not cover all their varieties
and features that can be used in the monitoring of buildings and areas adjacent to new construction.
According to the authors, it is possible to take into account the influence of such factors by analyzing
certain elementary techniques in their composition and assessing the individual specifics of the influen
ce of existing factors on them. The article considers the working methods of the preparatory (installati
on) cycle and the current (working) cycle for monitoring subsystems to determine the controlled factor
of deformation (cracking) and deformation (subsidence and roll) and analyzes the basic operations in
the monitoring work and determines the duration and parameters technical condition of buildings
(structures) of adjacent buildings.
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