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Р о з д і л  6 
 
РОЗВИТОК ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БЕТОНУ В 
КОНСТРУКЦІЙНИХ ЛЕМЕНТАХ БУДИНКІВ І СПОРУД 
ТА ЙОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ У ВИРОБНИЧИХ 
МОВАХ УЛЬТРАЗВУКОВИМ ІМПУЛЬСНИМ 

МЕТОДОМ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процес неруйнівного контролю якості бетону при виготовленні, у 

готових виробах, при  обстеженні містить у собі вимірювальних і об-
числювальних операцій, що реалізуються відповідними контрольно-
вимірювальними засобами. Стандартні методи ультразвукового не-
руйнівного контролю мають під собою відповідне метрологічне забез-
печення. Фізичні основи УІМ, а також практика його використання 
дозволяють виявити, у ряді випадків, потенціал цього методу як з пог-
ляду удосконалювання організації вимірювального процесу, так і з 
позицій підвищення надійності даних контролю при розширенні обла-
сті його використання.  

Зміст наступних розділів книги присвячено викладу розробок, що 
спрямовані на рішення технологічних задач у додатку до удосконалю-
вання   процесу виробництва бетонних і залізобетонних виробів, конс-
трукцій і споруд, підвищенню точності й оперативності контролю фі-
зико-механічних властивостей бетону, клейових з'єднань і т.п.  
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6.1. Удосконалювання методики ультразвукового імпульсного   
        методу контролю міцності бетону у виробах  
 
Метрологічну структуру процесу контролю міцності бетону у ви-

робах, що формується при організації вимірів класичним ультразвуко-
вим імпульсним методом, можна представити у виді деякої структур-
ної   схеми (рис. 6.1) [22, 23, 32].   
 

 
Відповідно до цієї схеми процес контролю якості розпадається на 

два підпроцеса: I – підпроцес підготовки; II – підпроцес виміру. 
Змістом операцій першого підпроцеса є дослідження контрольних 

зразків бетону з метою виявлення кореляційних залежностей між хара-
ктеристиками пружної хвилі і фізико-механічними властивостями ма-
теріалів. Представлені з урахуванням задач, особливостей використан-
ня (керування технологічним процесом, вихідний контроль), ці залеж-
ності застосовуються як кореляційні функції для одержання кінцевого 
результату по вимірах, що виконуються в другому підпроцесі. 

Метрологічна структура класичного ультразвукового імпульсного 
методу визначає виконання п'яти операцій у першому підпроцесі: 1 – 
вимір часу поширення ультразвуку (tk) від випромінюючого до прийо-
много перетворювача; 2 – вимір відстані між вимірювальними ультра-
звуковими перетворювачами (т.зв. бази виміру) (lk); 3 – обчислення 
швидкості поширення ультразвукових коливань у зразку досліджува-
ного матеріалу (Vk); 4 – визначення фізико-механічних властивостей 

 
     

Рис. 6.1 - Метрологічна структура класичного неруйнівного ультразвукового 
імпульсного  методу контролю якості 
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зразка (Rст k); 5 – побудова кореляційної залежності V = f(Rст). 
У другому підпроцесі виконується чотири операції: I – вимір часу 

поширення  ультразвуку у виробі від випромінюючого до прийомного 
перетворювача (ti); 2 – визначення бази виміру (l i); 3 – обчислення 
швидкості ультразвуку (Vi); 4 – визначення властивостей матеріалу 
(Rстi) за допомогою розробленої на етапі першого підпроцесу  кореля-
ційної залежності V = f(Rст). 

Системний поопераційний аналіз класичного УІМ, здійснений в 
органічному зв'язку з оцінкою реальності реалізації висновків у конт-
рольно-вимірювальних пристроях, показав наступне. 

Переважаюча складова погрішності УІМ формується в процесі 
визначення бази виміру (l i.k), що використовується при обчисленні 
швидкості поширення ультразвуку (Vi,k).  

Ця складова погрішності  виникає, в основному через нестабіль-
ність акустичного контакту між ультразвуковими перетворювачами і 
поверхнею матеріалу від виміру до виміру, неідентичності установки 
ультразвукових перетворювачів і метричного інструмента при вимірі 
бази (відстані) між перетворювачами, шорсткості поверхні контроль-
них зразків і т.п.  

У припущенні, що для здійснення контролю в розглянутому випа-
дку достатня деяка об'єктивна величина, що відбиває залежність шви-
дкості поширення ультразвукових коливань від фізико-механічних 
характеристик матеріалу, нами було запропоновано використовувати в 
якості кінцевого інформаційного  параметра т.зв. «нормований час 
поширення ультразвуку» (tн) [22]. 

Ця характеристика забезпечується виміром часу поширення ульт-
развуку (t) у матеріалах при фіксованій постійній базі вимірів (lн). У 
результаті такого підходу виключаються операції по вимірі відстані 
між ультразвуковими перетворювачами (l i,k) і обчисленню швидкості 
поширення ультразвуку (Vi,k), а градуювання кореляційної залежності 
«параметр пружних хвиль – фізико-механічні характеристики матеріа-
лу»  виконується в координатах «tн  – Rст». 

 Метрологічна структура процесу контролю міцності бетону удо-
сконаленим ультразвуковим імпульсним методом також складається з 
двох під-процесів (рис. 6.2).  

Однак, структура класичного УІМ відрізняється від розробленої 
його модифікації великою кількістю вхідних у кожен підпроцес мет-
рологічних операцій.  

Так, перший підпроцес містить три метрологічні операції: 1 – ви-
мір нормованого часу поширення ультразвукових коливань (tн.i) на 
контрольних зразках бетону; 2 – визначення міцності бетону при стис-
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ку  (Rст.i) по контрольних зразках; 3 – обробка отриманого масиву да-
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.  для виявлення кореляційної залежності «tн – Rст» 

(рис.6.2).  
 

 
У другому підпроцесі  виконуються дві наступні операції: 1 – ви-

мір нормованого часу поширення ультразвуку в бетоні виробу (tк.i); 2 – 
визначення міцності бетону (Rст.к) у виробі, конструкції чи споруді по 
кореляційній залежності «tн – Rст». 

Використання запропонованої методики контролю міцності бето-
ну за допомогою УІМ дозволяє підвищити точність вимірів і операти-
вність процесу в цілому за рахунок виключення операцій по вимірі 
відстані між ультразвуковими перетворювачами (l i,k) і обчисленню 
швидкості поширення пружних хвиль (Vi,k) [22, 23]. 

 
 
6.2. Удосконалювання технологічної підготовки ведення  
        процесу  прискореного твердіння бетону ультразвуковим  
        імпульсним методом  
 
 Використання УІМ для ведення процесу прискореного твердіння 

бетону полягає у визначенні моменту набору достатньої міцності при 

 
 
Рис. 6.2 – Метрологічна структура удосконаленого ультразвукового імпульсного 

методу контролю міцності бетону 
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стиску (Rст),  у виробі [26, 32]. Для рішення цієї задачі необхідно попе-
реднє виявлення параметрів кореляційної залежності «швидкість по-
ширення ультразвукових коливань – міцність бетону» для конкретного 
типу бетону, визначення припустимого значення (Rст.доп), при якому 
можливе припинення цієї технологічної операції. При цьому, як пра-
вило, місце установки ультразвукових п'єзоелектричних перетворюва-
чів на поверхні виробу, що забезпечують інформацію про динаміку 
набору міцності бетону, визначається, в основному, виходячи зі зруч-
ності їхнього закріплення. Значні геометричні розміри бетонних і залі-
зобетонних виробів, конструкцій і споруд, призводять до того, що в 
деяких випадках спостерігається нерівномірність прогріву бетону в 
процесі прискореного твердіння, а також неоднорідність бетону по 
міцності (∆Rст) у виробі. Це також обумовлено погрішностями режимів 
попередніх технологічних ділянок, і викликає у ряді випадків появу 
помилки у визначенні моменту достатності набору міцності бетону 
при прискоренні твердіння [32].  

З огляду на таке положення запропонована наступна методика те-
хнологічної підготовки ведення процесу прискореного твердіння бето-
ну ультразвуковим імпульсним методом. Ця методика забезпечує ви-
значення місця раціональної установки п'єзоелектричних перетворю-
вачів ультразвукової контрольно-вимірювальної системи на поверхні 
виробу. Сутність його складається у виявленні закономірностей розпо-
ділу властивостей міцності бетону (Rст) по площі виробу на основі до-
слідження і статистичної обробки даних обмірюваного непрямого по-
казника пружних хвиль. Як такий показник можуть бути використані 
швидкість поширення ультразвукових коливань (V) чи нормований час 
поширення ультразвуку (tн) (Р.6.1). Ці величини виміряються на лока-
льних ділянках, рівномірно розташованих по площі виробу [23]. 

Розроблена методика технологічної підготовки виконується в та-
кий спосіб. Для проведення попередніх іспитів виділяється серія гото-
вих бетонних (залізобетонних) виробів, процес прискореного твердін-
ня яких передбачається вести за допомогою УІМ. Площа кожного ви-
робу розділяється ідентично на ділянки (квадрати, прямокутники) зі 
стороною  bу = (30 – 50) см, залежно від конструктивної специфіки ви-
робу. По центрі ділянок, що утворилися, вимірюють обрану характе-
ристику пружних хвиль – швидкість поширення ультразвукового сиг-
налу (V), чи його нормований час поширення (tн) [32, 36]. У розгляну-
тому випадку пропонується вимірювати нормований час поширення 
ультразвуку (tн). Такий підхід до оцінки однорідності характеристик 
міцності бетону у виробі дозволяє досягти більш високої вірогідності 
даних і мобільності процесу виміру, як одних з досить істотних показ-
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ників при статистичних дослідженнях за рахунок виключення операцій 
по вимірі відстані між перетворювачами (l i) і обчисленню по відомій 
формулі величини швидкості поширення ультразвукових коливань (Vi) 
(розд. 6.2). Отримані результати вимірів (tн i) наносять на ескіз виробу 
(рис.6.3). Ці дані надалі використовують для побудови гістограм і гра-
фіків відносного розподілу міцності бетону (Rст i) по площі виробу 
(рис.6.4). 

 
Надалі, використовуючи дані конструктивної специфіки виробу і 

результати статистичного аналізу закономірностей розподілу власти-
востей міцності бетону по площі виробу, визначають місце розташу-
вання блоку ультразвукових перетворювачів контрольно-вимірюваль-
ної системи, що використовується для ведення процесу прискореного 
твердіння бетону у виробі.  

На рис.6.3, 6.4 представлено реальні дані  нормованого часу по-
ширення ультразвуку (tн i), обмірювані на поверхні стінки залізобетон-
ного об'ємного елемента (рис.6.3), і результати їхньої статистичної 
обробки в графічному вигляді (рис.6.4). 

Для зручності читання в представленому графічному варіанті 
(рис.6.3) вказано тільки дані нормованого часу поширення ультра-

 
Рис. 6.3 – Розподіл величини нормованого часу поширення  ультразвуку (tн.i)   

по площі стінки залізобетонного об'ємного елемента: 
а – обмірювані величини нормованого часу поширення ультразвукових коливань;  
б – кодування даних вимірів по вертикалі для графічного представлення дані дослі-
дження; 1-11 –  кодування даних вимірів по горизонталі для графічного представлення 
дані дослідження 
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звуку (tн i), які були зафіксовані в непарних точках контролю (1, 3, 5, 7, 
9, 11). 
  

 
 

Рис. 6.4 – Гістограма і графік розподілу нормованого часу поширення ультразвуку (tн.i) 
залежно від розташування точок контролю  по площі стінки об'ємного елемента:  
а – по висоті стінки виробу;  б – по довжині стінки виробу  з урахуванням висоти 

 
Пропонована технологічна підготовка ведення за допомогою УІМ 

процесу прискореного твердіння бетону дозволяє підвищити вірогід-
ність оцінки   властивостей міцності бетону при виготовленні виробів. 

Одночасно отримані результати досліджень можуть бути основою 
для удосконалювання технологічних режимів процесу виробництва, 
удосконалення технологічного оснащення досліджуваних залізобетон-
них виробів. 

Представлена методика дослідження однорідності бетону у виро-
бах застосовувалася також і для побудови відповідних залежностей 
«нормований час поширення ультразвукових коливань – міцність бе-
тону» у бетонних та залізобетонних конструкційних елементах з ме-
тою виявлення зон підвищеної тріщинуватості. 

 
 
6.3. Методи удосконалювання ультразвукових  
        вимірювальних приладів 
 
Сформована практика контролю якості бетону за допомогою УІМ 

передбачає градуювання контрольно-вимірювальних засобів в одини-
цях часу поширення ультразвукових коливань (t, мкс). Однак, напри-
клад, у випадку обстеження експлуатованих об'єктів, уведенні вихід-
ного контролю якості готових виробів кінцевою задачею вимірюваль-
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ного процесу є визначення міцності бетону (Rст), що корелює зі швид-
кістю (V) проходження імпульсів ультразвукових хвиль. У той же час, 
при введенні технологічного контролю за набором міцності бетону на 
етапі його прискореного твердіння досить вимірити час чи швидкість 
поширення ультразвуку, що характеризують відносні зміни фізико-
механічних властивостей бетону, що дають можливість фіксації моме-
нту закінчення набору міцності згідно даним попередньо побудованої 
кореляційної залежності «V – Rст». 

Таким чином, для реалізації напрямків виробничого контролю 
якості бетону, що включає дослідження міцності, тріщинуватості, на-
пруженого стану ділянок бетону експлуатованих будинків, конструк-
цій і споруд, технологічний, а також вихідний контроль, необхідна 
наявність спеціалізованих вимірювальних засобів трьох наступних 
напрямків (рис.6.5) [32]: 

-  спеціалізовані вимірники часу поширення ультразвуку (СИt); 
- спеціалізовані вимірники швидкості ультразвукових коливань 

(СИ∨); 
- спеціалізовані вимірники міцності бетону (СИR ст). 

 

 
 

Рис. 6.5 – Структура організації виробничого контролю фізико-механічних властивостей 
бетону на основі ультразвукового імпульсного методу 

 
Причому, сучасний рівень розвитку будівельної індустрії в Украї-

ні, положення, що створилося з енергетичними ресурсами показують 



 138

на необхідність подальшого розвитку ультразвукових пристроїв не-
руйнівного контролю якості бетону та інших будівельних матеріалів у 
плані рішення задач на етапі обстеження і реконструкції існуючого 
житлового фонду і промислових об'єктів.  

Якщо при розробці засобів контролю фізико-механічних власти-
востей бетону, що використовують у виді вихідної інформації пара-
метр «час поширення ультразвуку»  (t), основна увага акцентується на 
підвищення точності вимірів, то при проектуванні вимірників типів 
СИ∨  і СИRст  для без посереднього виміру швидкості ультразвукових 
коливань і міцності бетону, додатковою задачею є і  розробки принци-
пів побудови функціональних схем і їхня практична реалізація.  

Задачею контролю міцності бетону з використанням СИ∨ є вимір 
параметрів ti і l i (відстань між ультразвуковими перетворювачами). Для 
визначення міцності бетону  Rcт у цьому випадку необхідно виконати 
чотири операції (рис.6.1, 6.2). 

Застосування пристрою, що дозволяє автоматично вимірювати 
швидкість поширення ультразвукових коливань (V), дає можливість 
підвищити ефективність процесу контролю і знизити погрішність ви-
міру за рахунок виключення двох операцій: 1 – виміру відстані між 
перетворювачами ультразвукового контрольно-вимірювального при-
строю (l i); 2 – обчислення швидкості ультразвуку (V) . 

Одним із пропонованих методів рішення задачі автоматизації ви-
міру швидкості ультразвуку (V) є використання додаткового середо-
вища, що володіє постійною швидкістю поширення ультразвукових 
коливань Vc = const [37, 38].  

При цьому час проходження імпульсу пружних хвиль у такім се-
редовищі (tc) буде пропорційний відстані між п'єзоелектричними пере-
творювачами (l). Таким чином, уведення деякого безрозмірного масш-
табного коефіцієнта (С), що забезпечить необхідний рівень перетво-
рення величин, дозволить одержати значення часу поширення ультраз-
вуку (t) в одиницях виміру відстані (l). Швидкість ультразвукових ко-
ливань у цьому випадку обчислюється по наступному вираженню, ал-
горитм якого можна реалізувати порівняно нескладними технічними 
засобами у вигляді автоматичного вимірника СИv [38]:  

 
                                   1

12
−⋅⋅= ttСV i

,                                             (6.1) 

 
де Vi  – швидкість поширення ультразвукових коливань у бетоні об'єк-
та контролю; C – масштабний коефіцієнт; t1 – час поширення ультраз-
вукових коливань у бетоні об'єкта дослідження; t2 – час поширення 
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ультразвукових коливань у додатковому середовищі. 
 В якості еталонного можна використовувати і повітряне середо-

вище, швидкість поширення ультразвукових коливань у якому є пос-
тійною при постійних вологості і температурі [37, 38]. 

Другим методом, що дозволяє здійснити контроль міцності бетону 
на основі автоматичного виміру швидкості поширення ультразвуку 
(V), є використання додаткових функціональних блоків (блоків ета-
лонних інтервалів) [39]. Такі блоки повинні представляти інформацію 
про відстань між п'єзоелектричними перетворювачами (l) у деяких 
пропорційних фізичних величинах. Такими величинами можуть бути 
напруга електричного сигналу (U), тривалість імпульсів (τ  ), частота 
коливань (F) і т.п. У цьому випадку вибір конкретних  параметрів і 
значень  фізичних величин диктується схемо-технічними особливос-
тями конкретного контрольно-вимірювального пристрою.   

Алгоритм обчислення швидкості ультразвукових коливань у цьо-
му випадку можна представити математичним виразом: 

  

( ) 11

12

−− ××= VIQQV i
 ,                                    (6.2) 

 

де Q1, Q2  – величини напруги (тривалості імпульсу, частоти), що від-
повідають 6азі виміру (l) і часу проходження ультразвукових коливань 
(t) ; I (V)-1 – масштабний коефіцієнт, що забезпечує індикацію резуль-
тату виміру в одиницях швидкості (м/с). 

Представлені методи створення спеціалізованих вимірників СИv, 
дозволяють вирішити задачі автоматизації вимірювального процесу, 
спрощення його в цілому, що особливо важливо при виконанні конт-
ролю в умовах виробництва, на технологічній лінії [40]. При введенні 
вихідного контролю якості бетону застосування пристроїв розглянуто-
го вище класу (СИν) залишає неавтоматизованою операцію визначення 
міцності бетону (Rст). Тому подальшим етапом в автоматизації розгля-
нутого вимірювального процесу є розробка пристроїв, що забезпечу-
ють безпосередній вимір міцності бетону у виробах, конструкціях чи 
спорудах.  

У відповідності зі структурою вимірювального процесу (рис.6.1, 
6.2), а також ґрунтуючись на кореляційному взаємозв'язку швидкості 
ультразвуку і міцності бетону, можна укласти, що в пристроях для ко-
нтролю міцності (СИRст) повинні бути присутнім блоки, що забезпечу-
ють інформацію про міцність бетону (Rст) у непрямому виді (напри-
клад, вимір швидкості поширення ультразвукових коливань (Vi), а та-
кож моделюючі попередньо відомі параметри функції V=f(Rст) 
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(рис.6.6). Такі блоки можна реалізувати при використанні генераторів 
кореляційних функцій (ГКФ) [41]. 
 

 
Алгоритм обчислення міцності бетону (Rст) у виробі в загальному 

вигляді можна представити виразом: 
 

Rст i = Vi ∩ (V= f(Rст)),                                     (6.3) 
 
де Rст i –  результат виміру; V= f(Rст) –  кореляційна залежність, що мо-

делюється ГКФ; ∩ – знак перетинання множин 
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Приватні рішення схем спеціалізованих вимірників СИRст повинні 
розроблятися відповідно до конкретного призначення контрольно-
вимірювального пристрою - вимогами до його точності виміру (Rст), 
надійності й оперативності вимірів. Для забезпечення універсальності 
таких вимірників необхідно закладати на етапі їхнього проектування 
можливість оперативної зміни параметрів ГКФ. Підвищення ефектив-
ності вихідного контролю міцності бетону у виробах і спрощення про-
цесу контролю в цілому досягаються при використанні розробленого 
допускового методу контролю. Цей метод у своїй основі використовує 
параметр «нормованого часу поширення ультразвуку» у виді непрямої 
характеристики властивостей міцності виробу (розд.5.1). Сутність цьо-
го методу полягає в тім, що кількісна інформація про міцність бетону у 
виробі аналізується і представляється у виді деякого якісного показни-
ка з одночасним автоматичним документуванням обмірюваної величи-

 
 

Рис. 6.6 – Функціональна схема пристрою для виміру міцності бетону 
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ни [42]. Докладний опис методу допускового контролю якості приве-
дений нижче на прикладі системи допускового контролю якості СДКЯ 
(розд. 6.5). 

Організація контролю міцності бетону на основі цього методу в 
сукупності з розробленими пристроями і методикою обробки резуль-
татів контролю на ЕОМ [31, 32, 43], дозволяє забезпечити суцільний 
контроль якості готових бетонних та залізобетонних виробів, обмежу-
ючись залученням операторів без спеціальної підготовки. З огляду на 
рівень розвитку промисловості збірного залізобетону в даний час на 
Україні, слід зазначити зростання обсягів випуску цих виробів.  Прий-
маючи в увагу економічне становище країни і становлення структури 
органів нагляду за якістю продукції у всіх галузях промисловості на-
шої держави, варто очікувати удосконалювання цих структур і в розг-
лянутій області. Як наслідок цього, слід чекати на майбутню необхід-
ність і в спеціалізованому приладовому і метрологічному забезпеченні 
виробництва бетонних і залізобетонних виробів, конструкцій і споруд.  

 
 
6.4. Удосконалювання приладів та пристроїв  
        для технологічного контролю якості бетону у виробах 
 
Як відомо, вимірювальні пристрої, спроектовані на основі ультра-

звукового імпульсного методу, дають можливість здійснити ефектив-
ний контроль за кінетикою твердіння бетону як у нормальних умовах, 
так і в процесі його прискорення, наприклад, при гідротермальній об-
робці [26, 35]. При цьому використовується залежність між зміною 
фізико-механічних характеристик бетону і швидкістю поширення 
пружних коливань [ 14, 23].  

Важливість рішення задачі визначення моменту досягнення вели-
чини припустимої міцності бетону (Rст.доп) у виробі обґрунтована не-
обхідністю забезпечення ефективності використання енергії, що вико-
ристовується для прискорення процесу його твердіння. 

Особливістю функціональних схем контрольно-вимірювальних 
систем, що представляються, є забезпечення безупинного контролю за 
зміною міцності бетону в процесі його твердіння.  Реалізація цієї тех-
нічної характеристики можлива, наприклад, у випадку використання 
методу автоциркуляції імпульсу [5]. В основі деяких з розглянутих 
пристроїв також використаний даний принцип. 

Метою створення першого пристрою [44, 45] є підвищення точно-
сті виміру часу поширення ультразвукових коливань у бетоні виробу. 
Підвищення точності виміру досягнуто завдяки застосуванню методу 
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збігу рахункових імпульсів у часі. Це сприяє точнішій фіксації вимі-
рюваного часового інтервалу між уведенням зондувального імпульсу 
пружних хвиль у бетон і приходом інформаційного сигналу. 

Реалізація даного рішення  відкриває можливість не тільки конт-
ролю за твердінням бетону у виробничих умовах, але і проведення то-
чних фізичних експериментів для виявлення особливостей структуро-
утворення різних матеріалів, спостереження за формуванням фізико-
механічних властивостей оболонок, кераміки, армоцементних конс-
трукцій, дослідження напруженого стану бетону і т.п. 

Створення другого пристрою мало на меті безпосередній вимір 
швидкості ультразвукових коливань у бетоні. Цей вимірник спроекто-
ваний на основі методу використання додаткового середовища.  

У даному випадку інформація про базу виміру (l) і час поширення 
(t) ультразвуку представляється у виді частот імпульсів, а для обчис-
лення швидкості поширення ультразвукових коливань у бетоні (V) ви-
користовується блок логічного  ділення величин (рис.6.7). 

 

 
Реалізація такого підходу виконується по наступному алгоритму 

обчислення швидкості поширення ультразвукових коливань: 

                       ( ) 11

2

i
i

i

f
V I V

f

−= × ,                                      (6.4) 

де fi1, fi2  – частоти, пропорційні відповідно відстані між ультразвуко-
вими перетворювачами (l i) і часом поширення ультразвуку між перет-
ворювачами в бетоні (ti1) і додатковому середовищу (ti2); 1(V)-1 – масш-

 

 
Рис. 6.7 – Функціональна схема пристрою  

для виміру швидкості ультразвукових коливань  
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табний коефіцієнт, що забезпечує індикацію результату вимірів в оди-
ницях швидкості (м/с). 

В якості додаткового середовища може бути використане середо-
вище, яке характеризується стабільною швидкість поширення ультраз-
вукових коливань. 

Використання вимірника такого класу ефективно при контролі за 
кінетикою наростання міцності бетону у виробничих умовах із засто-
суванням відомої кореляційної залежності «V – Rст». Тим самим забез-
печується контроль закінчення процесу прискореного твердіння бето-
ну по досягненню відпускної міцності бетону (Rст.доп).  

 
 
6.5. Удосконалювання приладів для контролю  
       якості бетону у виробах 
 
При використанні промислових вимірювальних засобів організа-

ція  контролю міцності бетону (Rст) у виробах зіштовхується з рядом 
недоліків. До них, як було зазначено вище, відносяться необхідність 
виміру двох параметрів – часу поширення (t) і бази виміру (l), а також 
виконання операцій по обчисленню (V) і визначенню (Rст) (рис. 6.1), 
що знижує оперативність контролю. За допомогою запропонованих 
принципів побудови вимірювальних пристроїв (рис.5.6, 5.7) можна 
виключити значну частину цих недоліків.  

Так, вимірник міцності бетону (рис. 6.6) [41], що використовує ге-
нератор кореляційної функції і блоки обчислення швидкості ультраз-
вуку, дозволяє робити обчислення Rст з безпосередньою індикацією 
цієї величини. 

Алгоритм обчислення міцності бетону у виробі (Rст) реалізується 
за математичним виразом: 

 
               ( )[ ] ( ) 1

21
−⋅∩= RUUR стii ItU

стi

,                             (6.5) 

 
де U i1, Ui2 – напруги, пропорційні відповідно базі виміру (l) і часу  по-
ширення ультразвуку (t ); U (t) – модель кореляційної залежності         
υ = f(Rст); 1·(Rст)

-1 – масштабний коефіцієнт, що забезпечує індикацію 
отриманого результату в одиницях міцності. 

Пристрій можна використовувати при визначенні ступеня однорі-
дності характеристик міцності бетону в експлуатованих виробах, конс-
трукціях і спорудах, при дослідженні бетонних виробів під наванта-
женням, для контролю міцності бетону готових виробів на ділянці, 
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наприклад, складування готової продукції. 
 Застосування його для проведення точних експериментів недоці-

льно через необхідність збільшення витрат при реалізації схемних рі-
шень для досягнення високої точності застосованих аналогових обчис-
лювачів. 

Більш прогресивним рішенням у цьому плані, а також для органі-
зації виробничого контролю якості, є застосування допускового мето-
ду контролю у виді контрольно-вимірювальної системи [31, 40, 42] . 

Така система містить у собі вимірник швидкості ультразвуку з ви-
користанням блоків еталонних інтервалів, набір фіксованих значень 
міцності досліджуваного бетону в сукупності з кореляційною залежні-
стю «швидкість ультразвуку – міцність бетону», порівнюючий при-
стрій та індикатор якості бетону (рис.6.8). 

 
При необхідності система може включати пристрій автоматичного 

документування кількісної інформації, дати проведення вимірів і т.п. 
Завдяки такій функціональній побудові система може робити оці-

нку властивостей міцності бетону з використанням якісних показників, 
наприклад, у вигляді індикації рівнів Rст  «придатний» чи «непридат-
ний».  

Таким чином, досягається висока мобільність вимірів, що відкри-
ває можливість для організації суцільного контролю якості бетону в 
готових виробах. 

 
       
         Рис. 6.8 – Система допускового контролю якості бетону у виробах 
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Включення в структуру вимірювальних систем, що використову-
ють допусковый метод контролю, ЕОМ дозволяє вирішити задачу ви-
хідного контролю якості бетону у виробах, включаючи операцію ви-
значення міцності бетону в кожнім виробі, обробку статистичних да-
них і т.п. Запропонований  метод реалізації УІМ може бути застосова-
ний також при контролі за набором міцності бетону під час прискоре-
ного твердіння. 

 При цьому забезпечується автоматична сигналізація виду «прида-
тний» при закінченні процесу твердіння, тобто при досягненні міцнос-
ті бетону (Rст.доп) у виробі заданого рівня. 

 
 


