
Тема: Фізичний і моральний знос будівель 

Будівлі зазнають різних впливів, вони зношуються, старіють, руйнуються, унаслідок чого 

їх експлуатаційні якості погіршуються, і з часом вони перестають відповідати своєму 

призначенню. 

Причини, що викликають несправності будівель та їх елементів: 1) зовнішні впливи 

(природні й штучні): сонячна радіація, перепади температури, ґрунт, рослинність, біологічні 

шкідники, сейсмічність, зсуви, атмосферні опади (вид, кількість, інтенсивність), ґрунтові води, 

мороз, вітер (напрямок, швидкість, інтенсивність), вологість, агресивні газові викиди 

(промисловість, автотранспорт), техногенні навантаження; 2) внутрішні впливи (природні й 

штучні): біологічні шкідники, вологість, перепади температури, технологічні процеси, 

діяльність людей; 3) помилки, яких допустили при проектуванні та спорудженні будівлі; 4) 

неефективна технічна експлуатація будівлі. 

За ступенем руйнування і значенням наслідків можна виділити 3 категорії несправностей: 

1) аварійного характеру, що викликані сукупністю впливів різних факторів, треба виконувати 

відновлення окремих елементів або всієї будівлі; 2) основних елементів неаварійного характеру, 

їх усувають під час капітального ремонту чи реконструкції; 3) другорядних елементів, їх 

усувають під час поточного ремонту. 

У процесі технічної експлуатації необхідно, перш за все, виявити найбільш небезпечні 

місця, з яких починається руйнування конструктивних елементів будівлі та встановити за ними 

постійний нагляд. Початок руйнування завжди зумовлений певними руйнівними факторами або 

їх сукупністю. Такі фактори повинні бути виявлені під час огляду конструктивних елементів на 

початку їх утворення і усунені в процесі технічної експлуатації. Щоб запобігти появі 

несправностей, важливо виявити основні фактори, які погіршують експлуатаційні властивості 

будівлі найбільше. 

Найхарактерніші місця, з яких починається руйнування конструкцій будівлі загалом, 

наведені на рис. 2. 

 
Рис. 2 — Найхарактерніші слабкі місця, з яких починається руйнування конструкцій будівлі: 

1 — на даху: місця з’єднання покрівлі із трубами й іншими надбудовами, з вирвами внутрішніх 

водостоків; карнизи, розжолобки, утеплювач, захисне фарбування покрівлі; 

2 — на стіні: стики панелей, закладні деталі й з’єднання, утеплювач тришарових панелей, 

простінки й перемички, місця проходження водостоків, захисне покриття; 3 — на цоколі: місця 

сполучення стін з вимощенням, оздоблювальний захисний шар, горизонтальна гідроізоляція; 4 
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— в перекритті: середина прогону, опорна частина, зони зволоження й зосередження 

навантажень, шви між панелями, місце проходження труби; 5 — в колонах: місця спирання 

балок і настилів, вертикальні грані (ребра); 6 — у воротах, вікнах, дверях: портали й коробки, 

петлі й запори, нижні обв’язки, захисне покриття; 7 — у фундаментах: місця сполучення з 

вимощенням, зона зволоження й зона промерзання ґрунту; 

8 — в підвалинах: зони застою або припливу води, зволоження й вимивання підвалин, зона 

промерзання й руху підвалин, зона перевантаження 

Знос будівлі — це процес погіршення експлуатаційних показників будівлі й елементів 

первинних експлуатаційних якостей в часі (з урахуванням зміни вимог) під впливом 

різноманітних факторів (внутрішніх і зовнішніх, природних 

і штучних). Цей процес є неминучим. Завданням технічної експлуатації будівель є 

недопущення прискореного, передчасного зносу, «гальмування» природного зносу, зменшення 

зносу, завдяки цьому збільшують строк служби будівлі та її елементів. Експлуатаційні 

показники будівлі — це сукупність технічних, технологічних, об’ємно-планувальних, 

санітарно-гігієнічних, 

екологічних, економічних і естетичних характеристик будівель, які впливають на їх 

експлуатаційні якості. 

Виділяють два види зносу будівель: фізичний і моральний. 

Фізичний знос — це величина, що характеризує ступінь погіршення первинних 

експлуатаційних показників, зумовлених зниженням фізико — технічних характеристик; це 

втрата з часом конструктивними елементами, інженерно-технічним обладнанням і будівлею 

загалом початкових фізико — технічних і експлуатаційних властивостей. 

Моральний знос — це величина, що характеризує ступінь невідповідності 

експлуатаційних показників існуючої будівлі (за винятком технічних характеристик) сучасним 

соціальним і експлуатаційним вимогам. 

Основними причинами фізичного зносу є вплив природних та штучних технологічних і 

функціональних факторів. Усі вони різні за способом впливу, складні за своєю природою, 

окремі з них непередбачувані. 

Основні фактори впливу на будівлі наведено на рис. 3. 

 
Рис. 3 — Основні фактори впливу на будівлю 



На фізичний знос будівель впливає багато чинників. Навіть будівлі, зведені однією і тією 

ж організацією за одним проектом, в один і той же час, залежно від рівня експлуатації за 

величиною зносу можуть відрізнятися в 3 рази. Багатоповерхові будівлі зношуються швидше, 

ніж малоповерхові. Чинники, що впливають на інтенсивність фізичного зносу, повинні якомога 

повніше враховуватися проектувальниками, будівельниками, 

експлуатаційниками з метою забезпечення нормативного терміну служби будівель за 

мінімальних витрат на ремонт. При поєднанні позитивних чинників можна досягти зниження 

зносу і подовження терміну служби будівель. Прогнозувати інтенсивність зносу на тривалий 

період можна приблизно, оскільки важко передбачити наперед фактичне поєднання зазначених 

вище чинників і їх вплив на знос конкретної будівлі. Величину зниження зносу при 

капітальному ремонті можна обчислити шляхом повторної оцінки технічного стану, вона 

переважно навіть при відмінному ремонті не перевищує 50 — 70%. 

Фізичний знос елементів, як і будівлі загалом, під час їх технічної експлуатації має певні 

закономірності (періоди). Перший період — етап підвищеного зносу, приробки і деформацій 

після приймання будівлі в експлуатацію, тривалість якого сягає, як правило, гарантійного 

терміну. Підвищений знос в цей період пояснюється прихованими дефектами матеріалів, 

конструкцій і елементів інженерного обладнання, недоліками їх монтажу і недбалим їх 

прийманням в експлуатацію. Другий період — етап повільного зносу, під час якого 

накопичуються незворотні деформації, що призводять до структурних змін матеріалу, 

повільного його руйнування. Цей період нормальної експлуатації (найбільший) триває весь 

нормативний термін експлуатації і характеризується зносом і руйнуванням залежно від якості 

матеріалів і умов технічної експлуатації. Третій період — етап прискореного зносу, коли 

елементи будівлі відпрацювали свій нормативний термін експлуатації, стали непридатними або 

небезпечними для подальшої експлуатації і підлягають капітальному ремонту, реконструкції чи 

демонтажу. 

Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівель наведена в табл. 3. 

Таблиця 3 — Приблизна шкала оцінки фізичного зносу елементів будівель 

Фізичний 

знос, % 

Оцінка 

технічного 

стану 

Загальна характеристика технічного стану 

1 2 3 

0 — 20 Добрий 

Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що 

не впливають на експлуатацію елемента і усуваються під час 

ремонту 
 

Продовження табл. 3 

1 2 3 

21 — 

40 
Задовільний 

Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але 

потребують ремонту, який найдоцільніший на цій стадії 

41 — 

60 
Незадовільний 

Експлуатація елементів будинку можлива лише за умови 

проведення їх ремонту 

61 — 

80 
Аварійний 

Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не 

несучих — дуже поганий. Обмежене виконання елементами 

будинку своїх функцій 

81 — 

100 
Непридатний 

Елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані. При 

зносі 100% залишки елемента повністю ліквідовані 



Наприклад, будівля з фізичним зносом 22% належить до будівель із задовільним технічним 

станом. На практиці вважають, що повний знос будівлі відповідає фізичному зносу 70 — 75%, 

коли її класифікують як непридатну для подальшої експлуатації. Приклад обчислення величини 

фізичного зносу будівлі наведено у табл. 4. 

Таблиця 4. — Результати обчислення величини фізичного зносу будівлі [26] 

Елементи будівлі Питома вага елемента уе (%) 
Фізичний знос 

Фе (%) 

Уе*Ф/100 

(%) 

1 Фундамент 4 10 0,40 

2 Стіни 20 13 2,60 

3 Перегородки 7 15 1,05 

4 Перекриття 10 10 1,10 

5 Дах 5 38 1,90 

6 Підлога 12 31 3,72 

7 Сходи 4 15 0,60 

8 Вікна і двері 11 25 2,75 

9 Опорядження внутрішнє 10 30 3,00 

10 Інше 8 25 2,00 

11 Центральне опалення 1,6 30 0,48 

12 Водовід 0,5 40 0,20 

13 Г аряче водопостачання 1,4 45 0,63 

14 Каналізація 3,2 32 1,02 

15 Електропостачання 2,3 35 0,81 

 
Усього: 100 

 
22,16 

Величина фізичного 

зносу будівлі дорівнює 

22% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметри експлуатаційної придатності будівель, способи і засоби їх контролю наведені в табл. 

5 [36]. 

Таблиця 5 — Параметри експлуатаційної придатності будівель, способи і засоби 

їх контролю 

Параметри експлуатаційної придатності 

будівель 
Способи і засоби їх контролю 

Стан покрівлі Візуально 

Стан гідроізоляції Замір вологості поверхні, термощуп 

Вологість утеплювача горищ Спосіб електричних опорів. Мегомметр 

Г ерметичність у прорізах і всієї будівлі Спосіб заміру витрати повітря. Дефектоскоп 

Товщина фарбованих покриттів Товщиномір 

Вологість стін і дерев’яних конструкцій Вологомір, термощуп 

Теплозахисні якості огороджень Тепломір, психрометр 

Міцність залізобетону, цегляної кладки Молотки Кашкарова, Фінзеля 

Прогини перекриттів, осідання Тензометри, індикатори, геодезичні прилади 

Ширина розкриття тріщин Товщиномір, мікроскоп, маяки 

Деструкція штукатурки і облицювання Присоски, адгезіометр, товщиномір 

Газовий склад повітря в приміщеннях Г азоаналізатори 

Вологість повітря в приміщеннях Психрометри, гігрографи 

Температура повітря в приміщеннях Термометр, термограф 

Температура поверхні стін, конструкцій Термощупи 

Освітлення приміщень Люксметр 

Звукоізоляційна здатність огороджень Комплект шумометричної апаратури 

Повітряний режим в кухнях, підвалах, на 

горищах 
Термоанемометр, анемометри 

Стан горизонтальної гідроізоляції Мегомметр 

Корозійна активність ґрунту Хімічний аналіз ґрунту 

Стан дренажу 
Візуальний огляд за допомогою дзеркала і 

електричного ліхтаря 
 

Моральний знос (старіння) — це зменшення або втрата на момент оцінки окремих 

експлуатаційних властивостей відповідно до нормативних об’ємно — планувальних, 

архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних норм та інших сучасних потреб людей та 

вимог виробництва. Сучасні експлуатаційні й соціальні вимоги стосуються до комфорту, 



благоустрою, планування. Моральний знос у більшості випадків виникає раніше, ніж фізичний 

знос і незалежно від нього. Будівлі можуть бути міцними, з незначним фізичним зносом, але 

застарілими «морально». Такі будівлі необхідно реконструювати, переобладнувати для того, 

щоб вони відповідали сучасним вимогам науково — технічного прогресу. Ознаками 

морального зносу є невідповідність планування квартир сучасним вимогам і нормам (мала 

площа кухонь, коридорів), невідповідність інженерного обладнання будівель сучасним вимогам 

і нормам (наприклад, відсутність ліфтів і сміттєпроводів у шестиповерхових будинках, 

відсутність гарячого водопостачання), недостатній благоустрій прилеглої території (озеленення, 

автостоянки, сміттєві контейнери) та ін. 

Моральний знос має дві форми [34]. Моральний знос 1-ї форми пов’язаний зі зменшенням 

вартості під час існування будівлі порівняно з її вартістю на період будівництва. Це 

пояснюється розвитком науки і техніки, що викликає зменшення з часом частки суспільно 

необхідних трудовитрат і застосуванням ефективніших матеріалів і конструктивних рішень на 

будівництво аналогічної будівлі на момент оцінки. Таким чином, приймають тезу, що вартість 

будівництва аналогічної будівлі в сучасних умовах менша за первісну вартість будівництва 

існуючої будівлі, яку було споруджено колись. Ця теза є надто дискусійною, бо далеко не 

завжди вартість будівництва аналогічної будівлі в сучасних умовах є меншою за первісну 

вартість будівництва існуючої будівлі. Це пов’язано з підвищенням вартості енергоресурсів, 

матеріалів, заробітної платні й ін. Моральний знос 1-ї форми має невелику практичну цінність, 

його зменшення можливе лише на стадії проектування, що досить складно, він не пов’язаний із 

суттєвими додатковими витратами. Моральний знос 2-ї форми визначає старіння будівлі або її 

конструктивних елементів відносно існуючих норм, тобто невідповідність об’ємно-

планувальних, архітектурно-конструктивних, санітарно-гігієнічних та інших умов вимогам 

чинних нормативних документів; це невідповідність будівлі чи елементів зміненим 

експлуатаційним і соціальним вимогам (сучасні вимоги до комфорту вищі за ті, що були колись 

під час будівництва існуючої будівлі); втрата будівлею певної частки технологічної 

відповідності її призначенню, відновлення якої пов’язане з додатковими витратами. Цю форму 

морального зносу оцінюють відносними витратами, що пов’язані з усуненням цього зносу для 

конкретних елементів (перепланування квартир, забезпечення відсутніми інженерними 

системами та інженерним обладнанням та ін.) для досягнення існуючих сучасних вимог. 

Моральний знос 2-ї форми потребує значних додаткових витрат. Зі зменшенням цієї форми 

зносу доводиться постійно стикатися на практиці. Він виникає стрибкоподібно при зміні вимог 

до будівлі й комфорту, які тепер змінюються кожні 10 — 15 років. Зниження морального зносу 

2-ї форми здійснюється під час капітального ремонту і реконструкції. Максимальний знос 

будівель і споруд не повинен перевищувати 70 — 80%. 

Залежність оптимального строку служби будівлі від витрат на її технічну експлуатацію 

наведена на рис. 4 [34, 36]. 

 
Рис. 4 — Залежність оптимального строку служби будівлі від витрат на її технічну експлуатацію: 

1 — приведені витрати на весь період експлуатації будівлі; 2 — загальні витрати на весь період 

експлуатації будівлі; 3 — зниження початкової вартості будівлі 

Підвищення залишкового ресурсу експлуатації будівлі шляхом проведення ремонтів, 

залежність зносу будівель від періодичності проведення ремонтів, види фізичного зносу і 



оптимальна довговічність будівель, зміна дійсної вартості будівлі за термін її експлуатації 

наведені на рисунках 5, 6, 7. 

 
Рис. 5 — Графік підвищення залишкового ресурсу експлуатації будівлі шляхом проведення 

ремонтів [36] 

 
Рис. 6 — Види фізичного зносу і оптимальна довговічність будівель [36] 

 
Рис. 7 — Зміна дійсної вартості будівлі за термін її експлуатації: 1 — моральний знос 2-ї 

форми; 2 — обсяг витрат на капітальний ремонт; 3 — вартість морального зносу 1-ї форми; 

4 — вартість фізичного зносу; 5 — реальна вартість будівлі [34, 36] 

 


	Тема: Фізичний і моральний знос будівель
	Будівлі зазнають різних впливів, вони зношуються, старіють, руйнуються, унаслідок чого їх експлуатаційні якості погіршуються, і з часом вони перестають відповідати своєму призначенню.

