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Р о з д і л   5. 
 

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ  

КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ І  
СПОРУД ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ  УЛЬТРАЗВУКОВИМИ МЕТОДАМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виходячи з класифікації сучасних методів контролю якості матері-
алів без руйнування можна стверджувати, що дефектоскопія, ефектив-
ний контроль якості виробів з бетону і залізобетону, а також функціо-
нальне керування технологічним процесом їхнього виготовлення мо-
жуть бути успішно вирішені на основі дослідження характеристик по-
ширення пружних хвиль у твердих тілах (розд. 1) [4, 7, 14 -16] . 

Стосовно галузі будівництва здійснення неруйнівного контролю 
(НК) шляхом використання пружних хвиль виконується за допомогою 
двох основних методів: резонансного й імпульсного. У деяких випад-
ках використовуються метод хвилі удару і комплексні методи НК [14, 
15, 17,]. 

 Розглянемо основні закономірності цих методів з погляду фізики 
процесу відображення фізико-механічних властивостей, дефектів і 
структури контрольованих матеріалів і об'єктів. 
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5.1. Резонансний метод контролю якості 
 
В основі ультразвукового резонансного методу (РМ) контролю 

якості лежить явище виникнення вільних коливань у зразках дослі-
джуваних матеріалів чи у виробах під впливом зовнішньої сили 
(рис.5.1). При цьому використовується залежність між частотою влас-
них коливань (fрез) об'єкта контролю і таких його характеристик як ма-
са, пружні та непружні властивості матеріалу, геометричні розміри 
виробу, наявність структурних неоднорідностей [4, 15, 17]. Фактично в 
цьому випадку аналізується амплітудно-частотна характеристика 
(АЧХ) пружних коливань, що виникають в об'єкті дослідження. 

 

 

 
 
 
Рис. 5.1 – Схема контролю якості 
бетону ультразвуковим резонанс-

ним методом: 
1, 2 – випромінюючий і прийом-
ний ультразвукові перетворювачі;  
І  – безупинний вплив пружної 
хвилі з ультразвуковою частотою, 
що змінюється  fi =Var;    
ІІ  –  прийом інформаційного 
сигналу 

 
При проведенні контролю якості за значенням частоти власних ко-

ливань (fрез) за допомогою формул обчислюють динамічний коефіцієнт 
Пуассона (µq), динамічні модулі пружності першого (модуль Юнга) 
(Еq) і другого роду (модуль зсуву) (Gq), логарифмічний декремент за-
гасання (δ) [4, 14]. 

Залежність значення контрольованого параметра (fрез) від фізико-
механічних характеристик бетону у виробі можна зобразити виразом:   

 
                    fрез, Арез   = F(Eq,, Gq,, ρ, η, b);                                       (5.1) 
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де  fрез –  резонансна частота досліджуваного виробу; Арез – амплітуда 
резонансної частоти; Eq, Gq, ρ, η, b – інтегральні показники  властивос-
тей міцності виробу – відповідно динамічних модулів пружності пер-
шого і другого роду, щільності, структурної характеристики матеріалу 
виробу (наявність дефектів), геометричних розмірів виробу; Eqi, Gqi, ρi, 
ηi – диференціальні показники властивостей міцності виробу (відпові-
дно динамічних модулів пружності першого і другого роду, щільності, 
структурної характеристики матеріалу); ψ, ψi – інтегральний і дифере-
нціальний показники сукупності фізико-механічних властивостей ма-
теріалу об'єкта контролю, що роблять свій вплив на величину  fрез. 

Важливою характеристикою резонансного методу є те, що параме-
три пружної хвилі ( fрез,, Арез) відбивають інтегральний (за обсягом кон-
трольованого виробу) показник фізико-механічних властивостей мате-
ріалу. Це пояснюється тією причиною, що при проведенні іспитів усі 
точки твердого тіла, а не окремі його ділянки, є під впливом пружних 
деформацій і роблять визначені коливальні рухи, що формують конк-
ретні значення параметрів  fрез,, Арез. 

Аналіз опублікованих робіт із застосування резонансного методу 
контролю [14, 15, 17] свідчить про його широкі можливості при дослі-
дженні зразків бетону в лабораторних умовах, а також при контролі 
якості бетонних і залізобетонних виробів, в основному, стандартних 
геометричних форм (стінові панелі, панелі перекриттів тощо). Причо-
му, використання цього методу виявляє його особливу відмінну харак-
терну рису – чутливість АЧХ до дефектів структури бетону конструк-
цій, вилучених від поверхні виробу, досить високу точність визначен-
ня інтегрального показника фізико-механічних характеристик (ψ) об'є-
кта контролю.  

Важливим фактором, що стимулює подальший розвиток розгляну-
того методу, є також можливість вивчення впливу кліматичних змін на 
фізико-механічні характеристики бетонів – інакше кажучи, можливість 
проведення досліджень, для яких вимога необхідності та достатності 
інформації полягає у відображенні відносних змін контрольованих 
фізико-механічних характеристик об'єкта дослідження зі значень не-
прямого вимірюваного параметра (у даному випадку АЧХ). 

На сучасному етапі розвитку резонансний метод  контролю є лабо-
раторним. Обмеження в його застосуванні при іспитах виробів і конс-
трукцій зумовлені паразитним впливом на параметри амплітудно-
частотної характеристики індивідуальних особливостей об'єктів конт-
ролю, що не суттєво впливають на їхні фізико-механічні властивості. 
Основними з них є конструктивна специфіка виробів, умови проведен-
ня експерименту (дотримання стабільності електромеханічного зв'язку 
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«п'єзоелектричний перетворювач – об'єкт контролю», відносна неста-
більність геометричних і конструктивних параметрів виробу, що вини-
кає в процесі виробництва, зміна об'ємної маси бетону).  

На додаток до цього, практичне використання РМ обмежується і 
складністю класифікації зміни АЧХ від характеру дефектів структури 
матеріалу, їхнього розташування, фільтрації зміни контрольованих 
непрямих характеристик при відхиленні геометричних розмірів виробу 
і т.п., тобто виявлення кореляційного взаємозв'язку. 

 
 
5.2. Ультразвуковий імпульсний метод контролю 
 
Цей метод базується на залежності енергетичних параметрів пру-

жних хвиль ультразвукового діапазону – швидкості (Vi) та загасання 
( iα )  від фізико-механічних і структурних характеристик матеріалу 
досліджуваного об'єкта [1, 14, 19].  Фізична сутність даної залежності 
може бути описана виразом наступного вигляду (5.2): 

 

  Vi, qii EF (=α , qiG , ρi, )iη ;                                   (5.2) 

iiqiqi SGE η,,, ∈ ψi; ψi ∈ψ, 
 
де   Vi – швидкість поширення пружних хвиль ультразвукового діапа-
зону; iα  – загасання  пружних хвиль у досліджуваному матеріалі; Eqi∈ 
Eq, Gqi ∈ Gq, ρi∈ρ, ηi∈ ηi – диференціальні часткові показники відпові-
дно динамічних модулів пружності першого і другого роду, структур-
ної характеристики дефектів виробу, щільності бетону; ψi – диферен-
ціальний показник сукупності фізико-механічних властивостей бетону 
у виробі, що роблять вплив на величину Vi, iα . 

У своїй сутності ультразвуковий імпульсний метод (УІМ) є дифе-
ренціальним, оскільки при іспитах дослідженню піддаються локалізо-
вані ділянки бетону у виробах. У результаті цього при проведенні ви-
мірів за допомогою УІМ формується інформація, що характеризує по-
казники фізико-механічних властивостей матеріалу в місці контролю.  

При проведенні досліджень використовуються як наскрізний, так і 
поверхневий методи прийому інформаційного сигналу (рис.5.2). 

Нині для контролю будівельних матеріалів, зокрема бетону, у бі-
льшості випадків використовується УІМ, що базується на вимірі хара-
ктеристик поширення подовжніх  хвиль (иl)  (розд. 3) [4, 7, 14, 19]. За-
стосування як контрольованої непрямої характеристики фізико-меха-
нічних властивостей матеріалів швидкості поширення поперечних 
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хвиль (иt) і параметрів поверхневої хвилі (иs) пов'язано з визначеними 
технічними труднощами. До них належать, в основному, особливості 
збудження і реєстрації цих типів пружних хвиль. При цьому слід за-
значити, що використання  як  зондувальних сигнали подовжніх хвиль 
(иl) дає можливість забезпечити обсяг досить надійної інформації для 
розв’язання задач неруйнівного контролю якості.  

 

 

 
Рис. 5.2 – Схема контролю якості 
бетону ультразвуковим імпульсним 

методом: 
1 – випромінюючий ультразвуко-
вий п'єзоелектричний перетворю-
вач; 21 – прийомний ультразвуко-
вий перетворювач при використан-
ні наскрізного методу контролю; 22 
– прийомний ультразвуковий пере-
творювач при використанні повер-
хневого методу контролю;  І  – 
імпульсний   вплив пружної хвилі;   
ІІ1  –  прийом інформаційного сиг-
налу при використанні наскрізного 
методу контролю якості;  ІІ2 –  
прийом інформаційного сигналу 
при використанні поверхневого 
методу контролю 

 

У зв'язку з цим, розвиток напрямку УІМ, заснованого на викорис-
танні   поперечних (сt) і поверхневих (сs) хвиль, у додатку до виробни-
чого контролю якості бетону у виробах, значно не активізується. Фак-
тично воно обмежується лабораторними дослідженнями, а також ви-
користанням з метою контролю якості шаруватих матеріалів, клейових 
з'єднань [4, 20, 21]. 

При позначенні швидкості поширення подовжньої хвилі (cl), вико-
ристовуватимуться позначення (Vпр), (V). 

У практиці НК застосовується також метод дослідження фізико-
механічних характеристик бетону за зміною частотних параметрів ін-
формаційного ультразвукового сигналу – так звана спектроскопія. 

Виходячи з аналізу фізичних взаємозв'язків між спектральними ха-
рактеристиками інформаційного ультразвукового сигналу і структу-
рою досліджуваного матеріалу [1, 5, 4, 14], оцінки опублікованих ре-
зультатів досліджень  і результатів досліджень авторів [21, 22, 23], 
можна зробити висновок, що цей напрямок УІМ є найперспективні-
шим.  
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Проте широке впровадження його в практику контролю, що не 
руйнує,  стримується вирішенням питань створення атласу залежнос-
тей «спектральні характеристики інформаційного сигналу – структура 
бетону», а також  відсутністю ультразвукових п'єзоелектричних перет-
ворювачів, що володіють лінійною АЧХ у широкому діапазоні частот 
[5, 24, 25]. 

Оцінюючи УІМ з позицій організації виробничого контролю якості 
бетону у виробах, можна зробити висновок, що взаємозв'язок «фізико-
механічні характеристики матеріалу – параметри пружних хвиль» цьо-
го методу дають змогу здійснювати дефектоскопію виробів, напри-
клад, при реконструкції й обстеженні існуючих об'єктів, забезпечувати 
ефективний вихідний контроль якості готової продукції та створювати 
автоматизовані системи для ведення процесу прискореного тужавлен-
ня бетону у виробах. 

Зазначені вище напрямки використання УІМ базуються на залеж-
ності між швидкістю поширення подовжніх пружних хвиль (Vпр) і міц-
ністю бетону (Rст).  В основі цієї залежності лежить взаємозв'язок мо-
дуля пружності (Еg) бетону з його міцністю при стиску (Rст). При цьо-
му величина модуля пружності (Еg) фізично визначає значення швид-
кості ультразвуку (Vпр) і перебуває  з нею у зв'язку [4, 14, 26]: 

 
  Vпр SEk q/⋅=  ,                                        (5.3) 

 
де Vпр – швидкість поширення подовжньої пружної хвилі; S – розміри 
поперечного перерізу об'єкта дослідження в площині, перпендикуляр-
ній до напрямку поширення пружної хвилі; k – функція, обумовлена 
співвідношенням між довжиною хвилі та розмірами поперечного пе-
рерізу об'єкта дослідження в площині, перпендикулярній напрямку 
поширення пружної хвилі. 

Таким чином, хоча між швидкістю подовжньої хвилі (Vпр) і міцніс-
тю бетону (Rст) не існує безпосередньої залежності, але за певних умов 
ці показники виявляються взаємно корельованими. 

Склад бетону, параметри процесу його тужавлення, а також фак-
тори, що характеризують умови експлуатації готових виробів (напру-
жений стан, температура й ін.) впливають на швидкість поширення 
(Vпр) ультразвукових коливань [14, 23, 26]. Механізм дії цих факторів 
відрізняється значною розмаїтістю керуючих впливів і на міцність бе-
тону (Rст ) у виробах. 

Оскільки вплив таких факторів на ступінь зміни величин Rст  і Vпр, 
що утворюють зв'язок «швидкість пружних хвиль – міцність бетону 
при стиску», часто виявляється непропорційним [14, 23], у деяких ви-
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падках відбувається значне зростання похибки визначення кінцевої 
контрольованої характеристики (Rст).   

У зв'язку з цим, при розв’язанні задачі визначення міцності бетону 
за допомогою УІМ доводиться стикатися з необхідністю побудови ко-
реляційних залежностей «Vпр –  Rст» для кожного типу бетону. Причо-
му, в цих випадках на стійкість кореляції «Vпр – Rст» впливає не тільки 
клас бетону, але й вид великого заповнювача, водоцементне відно-
шення, ступінь ущільнення бетонної суміші та ін. [14, 27, 28].  

У деяких випадках застосовують аналітичну форму зображення за-
значеної кореляційної залежності, однак, точність обчислення параме-
тра Rст при цьому виявляється трохи нижче, ніж при використанні ко-
реляційних графіків «Vпр – Rст», що побудовані з використанням експе-
риментальних даних [14, 15].   

Найбільш розповсюдженим методом, що використовується при 
побудові кореляційних залежностей «Vпр – Rст» у практиці ультразву-
кового контролю, що неруйнує, є метод найменших квадратів.               
Він полягає в математичній обробці даних швидкості поширення        
ультразвукових коливань (Vпр.i) і міцності бетону (Rст.i), що обмірювані 
на контрольних зразках. Ці зразки виготовляються з бетону,               
склад якого і технологія аналогічні бетону, використовуваному у ви-
робах. 

На першому етапі виміряється швидкість поширення ультразвуко-
вих коливань (Vпр.i) у кожнім зі зразків.   

На наступному етапі визначається міцність бетону цих зразків при 
стиску (Rст.i) з подальшою обробкою отриманих даних для встановлен-
ня кореляційного відношення (

стRV |η ) залежності  «Vпр - Rст» з викори-

станням наступних основних формул (5.4) [29, 30, 31]: 
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де n – кількість зроблених вимірів Vпр.i і Rст.i ; S – емпірична дисперсія; 
mj  – кількість вимірів, у яких зустрілася кожна точка (xj, yj). 
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  Такий метод виявлення кореляційної залежності «Vпр – Rст» не 
враховує взаємозв'язків між параметрами технологічного процесу і 
міцністю бетону на стиск і, крім того, зумовлює затримку результатів 
за часом через необхідність одержання нової кореляційної залежності 
при зміні вихідних компонентів бетону, параметрів технологічного 
процесу. 

Більш прогресивним напрямком є дослідження стійкості залежнос-
ті (Vпр – Rст) із залученням методів експериментально-статистичного 
моделювання [32, 33].  

Такий підхід дає можливість зобразити взаємозв'язку залежності 
(Vпр – Rст) при зміні вихідних компонентів бетонної суміші, відхиленні 
технологічних параметрів на бетонну суміш, бетон у виробі при тужа-
вленні і т.п. у вигляді деякого математичного виразу: 

 
                      V = F(Rст·(Хк, П1, П2, П3)),                                (5.5) 

 
де Хк – характеристики компонентів бетонної суміші; П1 – режими тех-
нологічного процесу на ділянці готування бетонної суміші,  П2 – пара-
метри технологічного процесу на ділянці віброущільнення, П3 – режи-
ми технологічного процесу на ділянці прискореного тужавлення бето-
ну у виробі.   

 Модель такого виду  може бути основою для визначення границь 
застосовності УІМ у конкретних виробничих умовах, оцінки можливо-
сті створення АСУ ТП, ведення стійкого технологічного процесу [23, 
32, 33]. 

Другим недоліком ультразвукового імпульсного методу є значне 
зростання похибки визначення параметра Rст при контролі якості бето-
нів високих марок. Це пояснюється зменшенням величини відношення 
∆Rст/∆Vпр, тобто зниженням чутливості методу. 

З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що неруй-
нівний контроль якості будівельних матеріалів за допомогою УІМ має 
широкі можливості. Він може бути використаний для одержання ди-
ференціальної відносної оцінки якості, однорідності властивостей міц-
ності, наприклад, бетону у виробах при проведенні обстежень, реконс-
трукції, визначенні ступеня його тріщиностійкості, проведенні кліма-
тичних іспитів, коректування технологічних режимів,  вимірі міцності 
бетону у виробах та ін.  

У плані фіксування відносних змін фізико-механічних характерис-
тик бетону ультразвуковим імпульсним методом можна простежити 
деяку аналогію його з резонансним методом (хоча останній є інтегра-
льним). Однак об'єктивні недоліки резонансного методу перешкоджа-
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ють широкому впровадженню його в практику виробничого контролю.  
Отже, ультразвуковий імпульсний метод є перспективним завдяки 

його явним перевагам: 
• дефектоскопії бетону у виробах при проведенні реконструкції 

та ремонтних робіт;  
• виявлення внутрішніх дефектів структури бетону, тріщин, мі-

сця їхнього розташування, розмірів, конфігурації; 
• можливістю контролю якості бетону у виробах, конструкціях і 

спорудах у виробничих умовах без значної трудомісткої попе-
редньої підготовки;   

• можливістю реалізації автоматичного контролю, побудови на 
його базі контрольно-вимірювальних пристроїв для АСУ ТП. 
 

 
5.3. Метод контролю міцності бетону під навантаженням 

 
Висока чутливість 

ультразвукового імпуль-
сного методу до віднос-
них змін фізико-меха-
нічних характеристик 
матеріалів була викори-
стана для контролю міц-
ності бетонних і залізо-
бетонних виробів під 
навантаженням [18].  

Сутність цього на-
прямку досліджень в 
УІМ полягає у вимірі 
швидкості поширення 
ультразвукових коли-
вань (Vпр) у досліджува-
них виробах при навми-
сному впливі зовніш-
нього навантаження (Рi) 
величиною  Р = 20...60% 
від максимального 
(Рmax), сприйманого ма-
теріалом (рис.5.3). 

Під впливом зовні-
шньої прикладеної сили (Рi)  у композиційних матеріалах з'являються 

 
 

Рис. 5.3 – Схема контролю міцності бетону  
під навантаженням ультразвуковим  

імпульсним методом:  
1 – випромінюючий ультразвуковий п’єзоелект-
ричний перетворювач; 2 – прийомний ультразвуко-
вий п’єзоелектричний перетворювач; І – імпульсна 
дія пружної хвилі; ІІ – прийом інформаційного сиг-
налу; Р1 > Р2  –  значення статичного зовнішнього 
навантаження 
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необоротні дефекти структури, що змінюють величину швидкості по-
ширення пружних хвиль (Vпр) через огинання фронтом хвилі цих дефе-
ктів.   

Залежність величин (Vi, Рi), що взаємозалежні з міцністю бетону, у 
даному випадку є можливість формалізувати в загальному вигляді та-
ким виразом: 

 
    ∆Vi = F(Eqi1; Eqi2;G qi1;G qi2;S qi1;S qi2);                    (5.6) 

   Eqi1, G qi1, S qi1,V1  ∈ ψi1/Р1, 

   Eqi2, G qi2, S qi2,V2  ∈ ψi2/Р2, 

 
де  ∆Vi  – зміна швидкості поширення ультразвукових коливань, що 
виникає з появою мікротріщин; Рруйн – значення руйнівного наванта-
ження; Рmax – значення максимального навантаження, яке може сприй-
мати виріб чи конструкція; Р1, Р2 – значення навантаження, що прик-
ладається на виріб при проведенні досліджень;  
Р1 < Р2 < Рmax <Рруйн – співвідношення навантажень. 

При використанні цього методу швидкість поширення ультразву-
кових коливань вимірюють у ненавантаженому виробі (Vо) і при двох 
значеннях навантаження (Р1) і (Р2) –  відповідно (V1 ) і (V2 ). 

Напрямок поширення пружних хвиль при визначенні швидкості  
(V1) і (V2) повинен бути перпендикулярний до напряму дії зовнішнього 
навантаження (Рi). За значеннями відносних змін параметра (Vi) за до-
помогою спеціальних графіків [3] знаходять допоміжні коефіцієнти і 
розраховують значення максимального навантаження (Рmax), яке може 
сприймати виріб. 

 Цей метод призначений для контролю якості готової продукції. 
Головним його достоїнством є можливість дослідження матеріалів без 
проведення попередніх експериментів з формування залежностей 
«швидкість ультразвуку – міцність бетону при стиску». У той же час 
він має ряд недоліків. Одним з них є те, що даний метод, власне кажу-
чи, є методом вихідного контролю. Відсутність універсальності дослі-
дження характеристик матеріалів на різних стадіях технологічного 
процесу призводить до втрати функції керування якістю виробів.  

Крім цього, метод практично неможливо застосувати для операти-
вного обстеження існуючих виробів, конструкцій і споруд, досліджен-
ня бетону на стійкість до впливу різних експлуатаційних факторів.  
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5.4. Метод хвилі удару 
 
При використанні методу хвилі удару (МХУ) [4, 18] поширення 

пружної подовжньої хвилі викликається механічним імпульсним впли-
вом ударного пристрою на бетон досліджуваного виробу. Ця технічна 

особливість одержання 
зондувального сигналу 
приводить до того, що 
при вимірах відбуваєть-
ся реєстрація параметрів 
поширення імпульсного 
сигналу пружних хвиль, 
спектр якого розташова-
ний в області низьких 
частот. Схематичне зо-
браження процесу конт-
ролю якості бетону ме-
тодом хвилі удару наве-
дено на рис.5.4. 

За аналогією з ульт-
развуковим імпульсним 
методом, для дослі-
дження фізико-механіч-
них характеристик бето-
ну об'єкта контролю як 
основні вимірювані ве-

личини використовуються швидкість поширення пружної хвилі (Vпр) і 
коефіцієнт загасання ( α ). Залежність вимірюваних величин від фізи-
ко-механічних характеристик бетону може бути описана так: 

   
Vi, qii EF (=α ; qiG ; ρi; )iη ;                                           (5.7) 

                    iiqiqi SGE η,,, ∈ ψi; ψi ∈ψ, 
 

де Vi – швидкість поширення подовжніх пружних хвиль, викликаних 
імпульсним механічним впливом ударного пристрою; iα  – загасання  
подовжніх пружних хвиль у досліджуваному матеріалі; Eqi ∈ Eq; Gqi ∈ 
Gq; ρi ∈ ρ; ηi ∈ η – диференціальні часткові показники відповідно ди-
намічних модулів пружності першого і другого роду, структурної ха-
рактеристики дефектів виробу, щільності бетону; ψi – диференціаль-
ний  показник  сукупності  фізико-механічних  властивостей  бетону  у  

 
Рис. 5.4 – Схема контролю міцності бетону мето-

дом хвилі удару: 
1 – механічний імпульсний ударний пристрій;  
2 – прийомний ультразвуковий перетворювач;  
І  – імпульсна  дія пружної хвилі на бетон;  
ІІ  – прийом інформаційного сигналу 
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виробі, які впливають на величину Vi, iα . 

Проте обмеженість застосування цього методу ділянкою вихідного 
контролю міцності, виявлення тріщин тільки в готових виробах, а та-
кож зниження надійності вимірників МХУ через використання механі-
чного ударного пристрою знижують перспективність його розвитку. 

 
 
5.5. Комбіновані методи контролю якості 

 
Комбіновані методи (КМ) базуються   на властивості визначених 

характеристик пружної хвилі (або параметрів якого-небудь іншого 
методу контролю, що неруйнує,) виявляти різну чутливість до зміни 
основних технологічних факторів процесу виробництва, які впливають 
на міцність бетону. У результаті цього, як правило, підвищується точ-
ність і вірогідність результатів контролю.  

 Застосування комбінування методів контролю якості, що неруй-
нує, є раціональним при необхідності підвищення точності контролю 
якості (міцності) бетону. Таке положення може спостерігатися, напри-
клад, при досягненні граничної величини точності контролю у випадку 
використання якого-небудь методу НК відособлено. Підвищення точ-
ності  при цьому досягається шляхом вибору визначеної сукупності 
методів НК, що дають непряму інформацію про ряд факторів, які у 
розглянутому випадку впливають на  міцність (Rст ) матеріалу [85]. 

 При використанні в ролі базового методу УІМ, заснованого на 
вимірі швидкості поширення ультразвуку (Vi), із застосуванням коре-
ляційних залежностей «V – Rст »,  результат контролю (Rст.i) з достатнім 
ступенем точності відбиває ступінь ущільнення бетонної суміші та її 
водоцементне відношення.  

У той же час вплив зернового складу і виду великого заповнювача, 
вологості вихідних компонентів, витрати цементу, умов тужавлення і 
віку бетону на величини (Vi) і (Rст.i) представляються в недостатньо 
адекватному вигляді. При цьому, наприклад, якщо вплив зміни перших 
трьох перерахованих вище факторів на міцність бетону перебільшу-
ється, то зміна Rст.i  від  наступних факторів недооцінюється. Як однин 
із контрольованих параметрів, що входять у комплекс вимірюваних 
величин, у більшості випадків вибирають величину швидкості ультра-
звукових коливань [14, 15]. 

Основними комбінованими методами є «швидкість поширення 
ультразвукових коливань – поверхнева твердість бетону», «швидкість 
ультразвукових коливань – коефіцієнт загасання пружних хвиль», 
«швидкість ультразвукових коливань – коефіцієнт ослаблення γ-ви-
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промінювання». 
 
5.5.1. Комбінований метод «швидкість ультразвукових  
         коливань –  поверхнева твердість бетону» 
 
У цьому методі неруйнівного контролю якості бетону використо-

вується комбінування непрямих характеристик, що відбивають пружні 
фізико-механічні властивості матеріалу (Vi) і параметри його поверх-
невої твердості (рис.5.5).  

 

 

 
 
Рис.5.5 – Схема контролю 
міцності бетону комбінованим 
методом «швидкість ультраз-
вуку – поверхнева твердість»: 
1 – випромінюючий п'єзоелек-
тричний перетворювач; 21, 22 – 
приймальні ультразвукові 
перетворювачі; І  – імпульс-
ний нормований механічний 
вплив на локальну ділянку 
поверхні бетону;  ІІ  –  введен-
ня ультразвукового зондува-
льного сигналу; ІІІ1, ІІІ2 – при-
йом ультразвукового інформа-
ційного сигналу 

 
Як параметри, що побічно відбивають міцність бетону (Rст) через 

його поверхневу твердість, використовують, в основному, одну з таких 
величин:  

1)  діаметр  відбитка (di), що утвориться при нанесенні нормовано-
го імпульсного механічного впливу на бетон у локальній точці повер-
хні виробу;   

2) висоту відскоку (hi) сталевої кульки, що формується при нане-
сенні нормованого імпульсного механічного впливу на бетон у лока-
льній точці поверхні виробу;  

3) обсяг воронки в бетоні (Qi), що утвориться на локальній ділянці 
поверхні виробу після нанесення одноразового нормованого імпульс-
ного механічного впливу.  

Використовуються також і інші комбінації методів, наприклад, 
швидкості поширення ультразвукової хвилі чи коефіцієнта загасання 
сигналу та величини зовнішнього навантаження при сколюванні бето-
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ну. 
Взаємозв'язок фізико-механічних характеристик бетону і вимірю-

ваних непрямих величин – швидкості поширення ультразвукових ко-
ливань та одного з параметрів, які сформувалися внаслідок механічно-
го впливу на поверхню бетону, може бути представлений наступними 
математичними виразами: 

   

    .

.

( ) ( );

( ) ( ),
i i ст i

i i i i ст i

V f f R

h Q d f f R

ϕ
ϑ

= =
 = = U U

                                        (5.8) 

 
де iϕ  – диференціальний показник сукупності фізико-механічних вла-

стивостей бетону у виробі, що впливають на величину  швидкості  по-
ширення ультразвукових коливань (Vi); hi – величина відскоку (Qi – 
об’єм воронки, di –діаметр відбитка), що утворяться після нанесення 
імпульсного нормованого механічного впливу на поверхню бетону; ϑ  

– поверхнева твердість бетону.  

Аналіз опублікованих літературних даних показує, що підвищення 
точності виміру міцності бетону (Rст) при використанні цього комбіно-
ваного методу забезпечується за рахунок уведення додаткового непря-
мого взаємозв'язку  hi U  Qi U  di  = f (Rст.i), що більш коректно відбиває 
вплив водоцементного відношення (В/Ц) і виду використаного цемен-
ту на контрольований параметр (Rст) [14, 15, 23].  

 
5.5.2. Комбінований метод «швидкість поширення – 
        коефіцієнт загасання ультразвукових коливань» 
 
Комбінація параметрів двох характеристик (Vi) і ( iα ) ультразвуко-

вого інформаційного сигналу в цьому випадку дає можливість більш 
точно виявити кореляційну залежність між вимірюваними величинами 
і властивостями міцності бетону, характеристиками його структури [4, 
14, 15, 23] (рис.5.6).  Важливим достоїнством цього комбінованого 
методу є його універсальність – можливість визначення міцності бето-
ну (Rст) у готових виробах, контроль зміни міцності бетону при виго-
товленні й іспитах, проведення натурних досліджень при обстеженні 
та реконструкції об'єктів, виявлення зон тріщинуватості бетону у ви-
робах тощо.  

У загальному вигляді взаємозв'язок непрямих контрольованих па-
раметрів з фізико-механічними характеристиками бетону у виробі мо-
жна зобразити формулою: 
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     Vi, iα  =  f( iϕ ).                                                    (5.9) 

 
 

 

 
Рис.5.6 – Схема контролю 

міцності бетону комбінованим 
методом  «швидкість поши-

рення ультразвукових коливань 
– коефіцієнт загасання пруж-

них хвиль»: 
1 – випромінюючий п'єзоелек-
тричний перетворювач; 21, 22 – 
приймальні ультразвукові 
перетворювачі; І – введення 
ультразвукового зондувального 
сигналу; ІІ1, ІІ2 – прийом ульт-
развукового інформаційного 
сигналу 

 
Для реалізації цього методу контролю (рис.5.6) використовується 

комплект ультразвукової контрольно-вимірювальної апаратури, що 
додатково до вимірника часових інтервалів, має блоки для виміру кое-
фіцієнта загасання ( iα ) пружних коливань (розд. 1).  

При дослідженнях можуть використовуватися методи як поверх-
невого (рис.5.6, перетворювачі 1, 21), так і наскрізного (рис.5.6, перет-
ворювачі 1, 22)  прозвучування матеріалу об'єкта контролю.  

Важливою умовою, що повинна виконуватися при реалізації цього 
комбінованого методу неруйнівного контролю є застосування широко-
смугових п'єзоелектричних перетворювачів і забезпечення постійного 
акустичного   контакту «п'єзоелектричний перетворювач – бетон об'єк-
та дослідження» від виміру до виміру. 

На додаток слід зазначити, що при використанні в якості додатко-
вої вимірюваної характеристики коефіцієнта загасання ( iα ) ультразву-

кового сигналу забезпечується більш достовірна інформація про міц-
ність бетону (Rст) при зміні його вологості [14, 15, 23]. 
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5.5.3. Комбінований метод «швидкість поширення  
          ультразвукових коливань – коефіцієнт ослаблення   
          γ-випромінювання»  
 
Цей комбінований метод неруйнівного контролю застосовується, в 

основному, для контролю міцності бетону в готових виробах [14, 15, 
23]. 

У цьому комбінованому методі контролю якості бетону викорис-
товується властивість зниження інтенсивності γ-випромінювань при 
їхньому проходженні через бетон. Причому, ступінь ослаблення ви-
промінювання (µ) залежить від щільності досліджуваного матеріалу, 
тобто в розглянутому випадку фактично від об'ємної маси бетону (νб) [ 
14, 15, 23]. 

 Взаємозв'язок непрямих контрольованих параметрів з фізико-
механічними характеристиками бетону у виробі можна представити 
наступними виразами: 
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де   µ –  коефіцієнт ослаблення  γ-випромінювання; νб – об'ємна маса 
бетону. 

У структурі контрольно-вимірювального комплексу, що реалізує 
цей метод контролю (рис.5.7), використовуються джерела γ-ви-
промінювання низької потужності. 

 Причому, використання проникаючих іонізуючих випромінювань 
дозволяє робити контроль характеристик бетону безконтактним мето-
дом, що  дозволяє підвищити точність і вірогідність виміру об'ємної 
маси бетону (νб).  

Таким чином, комбінування таких вимірюваних характеристик, як  
швидкість поширення ультразвукових коливань (V) і коефіцієнт ослаб-
лення γ-випромінювання (µ), забезпечує підвищення точності контро-
лю міцності бетону у виробах, в основному, за рахунок додаткової 
оцінки об'ємної маси бетону [14, 15, 23]. 

Застосування джерел іонізуючих випромінювань низької потужно-
сті  забезпечує безпеку обслуговуючого персоналу за умови виконання 
правил технічної експлуатації вимірювальних приладів. Таким чином, 
фактично основним недоліком розглянутого методу є   необхідність 
устаткування спеціального приміщення для розміщення і збереження 
джерела γ-випромінювання і спеціалізована підготовка персоналу. 
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Рис. 5.7 – Схема контролю міцності 
бетону неруйнівним комбінованим 
методом «швидкість поширення 
ультразвукових коливань – коефіці-
єнт  загасання γ-випромінювання»:  

1 – випромінюючий п'єзоелектричний 
перетворювач; 2 – прийомний ульт-
развуковий перетворювач; 1 – джере-
ло γ-випромінювання; 2 – приймач 
сигналу γ-випромінювання, що 
пройшло через бетон виробу; 3 – 
введення ультразвукового зондуваль-
ного сигналу; 4 – прийом ультразву-
кового інформаційного сигналу 
 

 
 Крім парних комбінацій характеристик, що використовуються для 

рішення задач підвищення точності і вірогідності контролю якості бе-
тону, у літературі описуються методики контролю, що використову-
ють сполучення трьох і більше методів (складні комбіновані методи) 
[14, 15, 23].  

Вибір комбінації методів повинний базуватися на попереднім дос-
лідженні технологічного процесу, у якому планується впровадження 
методу НК, вихідних матеріалів, стабільності їхніх характеристик і 
регулярності постачання на підприємство.  

Незважаючи на переваги комбінованих методів у плані підвищен-
ня точності контролю, широкого поширення вони не одержали. В ос-
новному це стосується методів «швидкість ультразвукових коливань – 
поверхнева твердість бетону» і «швидкість ультразвукових коливань – 
коефіцієнт ослаблення γ -випромінювання» Це порозумівається скла-
дністю, а найчастіше і неможливістю реалізації з їхнім залученням 
технологічного контролю якості бетону, низькою мобільністю вимірів, 
особливо, при проведенні натурних вимірів і експрес-контролі якості 
будівельних матеріалів; недостатньою точністю при вимірі міцності 
бетону без проведення підготовчих іспитів, складністю автоматизації 
процесу контролю.  

Технічні характеристики й особливості розглянутих методів не-
руйнівного контролю якості матеріалів показують, що найбільш перс-
пективним методом для рішення задач при обстеженні існуючих буди-
нків і споруд, при їхній реконструкції, для організації технологічного і 
вихідного контролю якості бетону є ультразвуковий імпульсний метод 
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і комбіновані методи, засновані на дослідженні характеристик пруж-
них хвиль. Практична можливість реалізації на базі УІМ автоматичних 
вимірників для систем автоматичного керування технологічним про-
цесом, порівняльна простота вимірювального процесу, можливість 
виміру комплексу характеристик інформаційного сигналу, а також 
достатня точність при проведенні натурних вимірів обумовили розви-
ток цього методу при виробничих іспитах, для лабораторних і науко-
вих досліджень властивостей будівельних матеріалів. 

Порівняльний аналіз існуючих методів, включаючи закордонну 
інформацію [14, 34, 35], підтверджує подальшу перспективність УІМ і 
одночасно вказує на необхідність наступного його розвитку в плані 
удосконалювання як вимірювального процесу, так і методик виміру. У 
цьому напрямку важливим є розробка спеціалізованих ультразвукових 
контрольно-вимірювальних засобів, що забезпечували б спрощення 
вимірювального процесу за рахунок автоматизації окремих операцій, 
давали би можливість виміру комплексу характеристик інформаційно-
го ультразвукового сигналу. Причому, останній із зазначених напрям-
ків розвитку УІМ є особливо актуальним у даний час, тому що дозво-
лить вирішувати задачі визначення якості різних з'єднань бетону, ви-
значати ступінь його тріщинуватості і т.п. з достатнім ступенем точно-
сті, вірогідності та надійності.  

 
 

 


