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          Р о з д і л   7. 
 

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ  
НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ І 
СПОРУД ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ УЛЬТРАЗВУКОВИМ  ІМПУЛЬСНИМ 

МЕТОДОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведені теоретичні дослідження дозволили розробити ряд ме-
тодик і контрольно-вимірювальних систем, приладів та пристроїв для 
неруйнівного контролю якості бетону з використанням УІМ. Переваж-
на кількість із них проектувалася з урахуванням використання їх у ви-
робничих умовах, на експлуатованих об’єктах. 

Розробки призначені для визначення стану бетону у виробах під 
впливом різних експлуатаційних факторів (навантаження, температу-
ри, вологості та ін.), а також дозволяють досліджувати тріщиностій-
кість бетону, розвиток процесу тріщиноутворення, вирішувати задачі 
ведення процесу виробництва на технологічному комплексі твердіння 
різних будівельних матеріалів, досліджувати закономірності кінетики 
твердіння бетону, забезпечувати вихідний контроль якості бетону в 
готових та експлуатованих виробах. Подальші розділи книги містять 
опис реально створених розробок, що реалізовані у вигляді відповідно-
го приладового і метрологічного забезпечення для виконання дослід-
ницьких робіт для виявлення технологічних закономірностей, апробо-
вані у виробничих умовах, при проведенні натурних досліджень. 

 



 147

7.1. Технологічний контроль якості бетону ультразвуковим 
        імпульсним методом 
  
Удосконалені методики контролю і розроблена авторами апарату-

ра були використані, наприклад, для технологічного контролю якості 
бетону об'ємних елементів [52]. 

На першому етапі, у зв'язку зі значними геометричними розміра-
ми контрольованих виробів, були проведені дослідження розподілу 
міцності бетону по площі виробу (розд. 6.2). Метою цих досліджень 
було визначення зони розташування ультразвукових перетворювачів 
для забезпечення достовірної інформації про наростання міцності бе-
тону в процесі твердіння (рис.7.1). В якості контрольованого парамет-
ру був обраний час поширення ультразвуку, вимірюваний на фіксова-
ній базі  (нормований час поширення tн) [22]. 
 

 
Така постановка експерименту дозволила скоротити кількість 

операцій по обробці результатів і домогтися достатньої точності вимі-
рів. Виміри виконувалися портативним вимірником швидкості УИС-
12М (рис.7.8) по методу поверхневого прозвучування [46]. 

Статистична обробка даних, отриманих при дослідженні однорід-
ності характеристик міцності бетону (Rст), дозволила виявити законо-
мірності в розподілі фізико-механічних властивостей бетону по площі 
виробу. Гістограми і графіки розподілу нормованого часу поширення 
ультразвуку в залежності від розташування точок контролю (рис.6.3, 
6.4) дозволяють укласти, що в більшості випадків величина нормова-

 
Рис. 7.1 -–Ультразвукова контрольно-вимірювальна система  

для ведення процесу прискореного твердіння бетону 
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ного часу поширення (tн) , обмірювана на несучих частинах об'ємного 
елемента (кути блок-кімнат), є завищеною в порівнянні з її значеннями 
на площі стінок. Ґрунтуючись на цьому факті, можна припустити, що 
досягнення бетоном необхідної міцності на цих ділянках буде свідчити 
про достатній набір фізико-механічних властивостей бетону виробу в 
цілому. 

Виявлену інформацію використовували для визначення необхід-
ного місця розташування приймально-передавальних перетворювачів 
(кут блок-кімнати). 

Для ведення процесу прискореного твердіння бетону розроблені 
відповідні контрольно-вимірювальні системи УИС-18Д и УИС-20Д. 
Вони включають генератор зондувальних імпульсів, блок перетворю-
вачів, підсилювач, вимірювальний блок, що складається з часо-
імпульсного перетворювача і лічильника, індикатор якісних властиво-
стей, блок керування, пристрій автоматичного документування 
(рис.7.1) [36, 47, 48]. При розробці систем особлива увага зверталася 
на забезпечення надійності контролю і вірогідності даних вимірі, а 
також на автоматизацію вимірювального процесу. Це викликано на-
ступними розуміннями.  

По-перше, більшість приладів для неруйнівного контролю якості 
бетону з допомогою УІМ, що малися в розпорядженні заводських ла-
бораторій вимагають особистої участі оператора в проведенні вимірів. 
З огляду на той факт, що процес твердіння бетону займає значний від-
різок часу, необхідно мати спеціальну штатну одиницю в заводській 
лабораторії. 

По-друге, організація систем ведення процесу прискореного твер-
діння бетону з використанням ультразвуку стикається з труднощами 
по забезпеченню надійного акустичного контакту «п'єзоелектричний 
перетворювач – досліджуваний матеріал».  

Справа в тому, що під час твердіння бетону відбувається усадка 
бетонної суміші через протікання процесів структуроутворення [49, 
50]. У той же час існуючі пристосування і пристрої ультразвукових 
перетворювачів не дозволяють оперативно регулювати ступінь механі-
чного тиску в місці контакту і практично не містять вузлів автоматич-
ного настроювання для забезпечення постійного акустичного контак-
ту.  

Внаслідок цього часто відбувається порушення контакту поверхні 
бетону контрольованого виробу з ультразвуковими перетворювачами, 
що викликає припинення контролю чи зниження вірогідності його да-
них. У кінцевому рахунку, це виражається у втраті функції контролю, 
виникненні необхідності участі оператора в безупинному спостере-
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женні за процесом контролю і постійного підстроювання апаратури 
для виключення появи такого явища. 

З метою виключення цього недоліку розроблена конструкція бло-
ку перетворювачів, у яку входить пристрій автоматичного регулюван-
ня положення ультразвукових перетворювачів щодо поверхні бетону 
контрольованого виробу [44, 51].  

Цей пристрій компенсує лінійну усадку бетону, що спостерігаєть-
ся під час прискореного твердіння. Математична модель функціону-
вання блоку керування положенням ультразвукових перетворювачів 
щодо поверхні бетону описується наступним виразом: 

 
( ) ttVarll CVarlFl o

o
100...021 ∈⇒=−=∆  ,                             (7.1) 

 
де lll 21 −=∆ – зміна відстані робочої поверхні перетворювача щодо фік-

сатора при зміні температур у діапазоні t° = (0...100)°C; ∈ – знак, що 
позначає поняття «належить». 

Конструкцію блоку перетворювачів у зборі з пристроєм регулю-
вання їхнього положення  закріплюють на виробі в місці контролю. 
Регулювальними гвинтами забезпечують контакт ультразвукових пе-
ретворювачів з поверхнею бетону досліджуваного виробу в початко-
вий момент, після проведення віброущільнення бетонної суміші. У 
процесі прискореного твердіння зміна температури бетону передається 
пристрою автоматичного регулювання, що викликає зміну положення 
перетворювачів у напрямку компенсації зменшуваного розміру бетону 
контрольованого виробу.  

Таким чином, забезпечується сталість акустичного контакту сис-
теми «ультразвуковий перетворювач – бетон» протягом усього проце-
су прискореного твердіння бетону. Пристрій може бути використаний і 
для контролю за зміною міцності бетону при нормальному твердінні.  

Система ведення процесу прискореного твердіння заснована на 
вимірі нормованого часу поширення (tн) ультразвукових коливань у 
досліджуваному матеріалі.  

Керування її роботою здійснюється блоком автоматики. Під впли-
вом сигналу блоку автоматики генератор зондувальних ультразвуко-
вих імпульсів збуджує випромінювач блоку перетворювачів, що забез-
печує введення зондувального сигнал у бетон. Одночасно блок авто-
матики виробляє імпульс дозволу рахунка, що надходить на один із 
входів перетворювача  «аналог – код». При цьому вимірник системи 
забезпечує підрахунок кількості імпульсів частоти заповнення, що по-
даються на його вхід з виходу перетворювача  «аналог – код». Ультра-
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звуковий  приймач блоку перетворювачів приймає інформаційний сиг-
нал, що підсилюється підсилювачем і впливає, у свою чергу, на перет-
ворювач  «аналог – код». У результаті припиняється надходження ім-
пульсів частоти заповнення на вхід вимірника. Блоком автоматики 
може запускатися в цей момент пристрій автоматичного документу-
вання, що забезпечує фіксацію отриманого результату виміру у виді 
твердої копії і т.п. 

Для рішення задачі автоматизації процесу контролю система пос-
тачена індикатором моменту достатності теплового впливу на бетон.     

Математичну модель роботи системи для ведення процесу прис-
кореного твердіння бетону можна представити у вигляді: 
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де τто  – час закінчення процесу прискореного твердіння бетону; V i
*  – 

швидкість ультразвукових коливань; t зi ,
*τ – час поширення ультразву-

ку; l  – база виміру; t∆  – інтервал квантування; Rτ  – необхідна міц-
ність бетону. 

Розвитком розробленої системи ведення процесу прискореного 
твердіння бетону є структура з ПЕОМ. Остання приєднується до вимі-
рювального блоку системи через інтерфейс. У випадку наявності роз-
роблених математичних моделей, які формалізують технологічні зако-
номірності контрольованого процесу (7.3), з’являється можливість ко-
ригування результату виміру і, як наслідок, – підвищення точності ко-
нтролю. 

 
( ))(**

ТRfV фiii = ,                                           (7.3) 

 
де V i

*  – швидкість ультразвуку; Тф – значення технологічних факторів; 

Ri
*  – міцність бетону;  

Така побудова системи дозволяє робити покроковий аналіз проті-
кання процесу прискореного твердіння в цілому і реалізувати функції 
керування властивостями бетону в процесі виробництва. 
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7.2. Контроль якості бетону у готових виробах  
       ультразвуковим  імпульсним методом 
        
7.2.1.  Дослідження  якості бетону у виробах ультразвуковою  
          системою вихідного контролю 
 
Застосування ультразвукового імпульсного методу у виді стендів 

неруйнівного контролю є одним із напрямків рішення задачі оператив-
ного вихідного контролю якості бетону у виробах. Однак використан-
ня таких рішень найчастіше пов'язано з ускладненням технологічних 
ліній для переміщення готових виробів на ділянку контролю, що вно-
сить елемент ускладнення у виробничий процес. Крім того, створення 
стендів пов'язано з необхідністю виготовлення конструкцій і механіз-
мів, які знижують надійність усього вимірювального комплексу. 

Більш ефективним, з цього погляду, є створення універсальних 
автоматизованих вимірювальних систем з автономними посадами кон-
тролю (рис.7.2). 

 
Такі системи повинні включати наступні основні функціональні 

блоки і пристрої: 1 – вимірювальні перетворювачі (ИП), призначені 
для представлення обмірюваного непрямого параметра фізико-
механічної характеристики бетону  або у вигляді коду аналогової ве-

 
 

Рис.7.2 – Схема функціональна універсальної автоматизованої 
ультразвукової системи неруйнівного контролю якості бетону у виробах 
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личини; 2 – блок вироблення кількісної інформації з індикаторами об-
мірюваної величини в зручному для сприйняття виді (БВИК); 3 – 
ПЕОМ для автоматичного обчислення міцності бетону і його коефіці-
єнта варіацій у виробі; 4 – блок еталонних значень (БЕ); 5 – пристрій, 
що порівнює, (СУ); 6 – блок прийняття рішень з аналізаторами й інди-
каторами кінцевої інформації (наприклад, у якісному виді) результату 
контролю (БПР); 7 – елементи (блок) дистанційного керування (БДУ). 

Системи цього напрямку виключають недоліки, що виникають 
при впровадженні стендів неруйнівного контролю і, крім того, дозво-
ляють досягти більш високої мобільності процесу виміру. При цьому 
з'являється можливість суцільного контролю якості готової продукції, 
визначення її якості і вироблення рекомендацій з ведення технологіч-
ного процесу без включення додаткових елементів у процес виробниц-
тва. 

При контролі будівельних конструкцій, виробів  і споруд з бетону 
і залізобетону ультразвуковим імпульсним методом процес вироблен-
ня кінцевого рішення полягає у вимірі кількісного значення характери-
стики пружної хвилі, наприклад, швидкості V* , з наступним порівнян-
ням її зі значенням 

iкорV .  по дотриманню наступного співвідношення:  

   
       V* ≥  

iкорV . ,                                        (7.4) 

 
де  

iкорV .  – швидкість поширення ультразвуку, визначена за даними 

натурного виміру і відповідна класу бетону конкретного складу на ко-
реляційній залежності «швидкість ультразвуку – міцність бетону». При 
цьому, фактично по величині і знаку різницевої величини швидкості 

VVV кор ∆=−*  визначають якість бетону контрольованого виробу. 

Очевидно, що для кожного типу і марки бетону існує деяка вели-
чина швидкості ультразвукових коливань Vmin , що характеризує крити-
чну величину його фізико-механічних властивостей (рис.7.3). Ця вели-
чина утворить границю областей кількісних значень, що відповідають 
оцінці міцності бетону виробу в якісній формі «придатний – непридат-
ний».  

При визначенні цієї величини constV =*
min , обраної з урахуванням 

відхилення технологічних параметрів, що можуть спостерігатися при 
виготовленні виробу, представляється можливим використовувати 
відхилення V∆  у вигляді критерію якості. Це дозволяє визначити 
якість виробу по мінімальному допуску непрямої характеристики його 
міцності.  
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При цьому, введення операції автоматичного порівняння резуль-
татів виміру з Vmin

 і аналізу отриманого значення V∆  зводить процес 

вихідного контролю міцності бетону +до установки ультразвукових 
перетворювачів на виробі і фіксуванні інформації типу «придатний – 
непридатний». Використання даного підходу дозволило розробити 
систему допускового контролю якості бетону у виробах (СДКК) 
(рис.7.4).  

 

  

При реалізації такої функціональної схеми ультразвукової конт-
рольно-вимірювальної системи всі метрологічні операції виконуються 
в дискретному вигляді. Вона є одним із варіантів рішення задачі масо-
вого контролю якості виробів на підприємствах будівельної індустрії 
[31, 40]. 

Обраний метод побудови системи дає можливість оперативно ви-
мірювати необхідні величини для контролю і провести операції порів-
няння й обчислення характеристик міцності бетону у виробі автомати-
чно і з високою точністю. Крім того, він дозволяє досягти більш ефек-
тивних показників у порівнянні з аналоговими і гібридними системами 
у відношенні надійності, точності, вартості. 

 
 

                  Рис.7.4 – Ультразвукова система допускового контролю якості бетону  
у виробах (СДКК). Схема функціональна 
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Система є універсальною, оскільки може бути використана не 
тільки для вихідного контролю якості готової продукції. Вона може 
застосовуватися і при виконанні статистичних досліджень одноріднос-
ті міцності бетону по площі конструкції, для ведення технологічного 
процесу (при використанні спеціалізованого блоку перетворювачів) і 
т.п. 

Наведена функціональна схема контрольно-вимірювальної систе-
ми може бути реалізована не тільки при рішенні задачі контролю якос-
ті виробів, конструкцій і споруд з бетону і залізобетону але і поширена 
на вироби з інших будівельних матеріалів. 

У пристроях цифрового виміру і контролю характеристик пружної 
хвилі значення вимірюваної величини представляється у виді деякої 
тривалості інтервалів часу чи імпульсів, що згодом перетворюються в 
цифровий код. У розглянутому випадку враховується той факт, що для 
здійснення контролю достатня величина, що характеризує швидкість 
ультразвуку, а не її абсолютне значення. Виходячи з цього можна зро-
бити висновок, що як непряму характеристику фізико-механічних вла-
стивостей досліджуваного виробу, мабуть, припустиме використання 
деякої абсолютної величини, закон виміру якої знаходиться в аналогі-
чній залежності зі швидкістю поширення ультразвуку від факторів, що 
впливають, (щільність, відхилення технологічних параметрів і т.д.) [22, 
23]. 

За таку величину узятий час поширення пружної хвилі, вимірюва-

ний на постійній базі прозвучування (нормований час поширення  ( tн
* ) 

(розд. 6.1). З цією метою ультразвукові перетворювачі системи 
(рис.7.4) розташовані в одній площині (для реалізації методу подовж-
нього профілювання), на постійній відстані і конструктивно виконані у 
виді самостійного блоку. 

Рівняння, що представляють реалізацію процесу виміру при вико-
ристанні розробленої функціональної схеми, мають наступний вигляд: 
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iн gfF                     (7. 5) 

 
1* →∆−≥ t fмн ττ ;     2* →∆+< t fмн ττ , 

 
де τ *

н  – вимірюваний час поширення ультразвуку; τ м  – еталонна ін-
формація; 1, 2 – вихідна інформація системи, що відповідає оцінці рів-
ня міцності бетону контрольованого матеріалу у виді якісних показни-
ків «придатний» чи «непридатний».  
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Таке конструктивне рішення цього вузла системи дозволило звес-
ти схему первинного вимірника до схеми СИt, забезпечити сталість 
відстаней між перетворювачами. Спростилося і рішення задач по вве-
денню дистанційного керування вимірювальним блоком, ПЕОМ, при-
строями порівняння й автоматичного документування результатів ви-
міру, сформувалася доцільність винесення індикації про якісний стан 
виробу безпосередньо в зону контролю. У результаті удалося звільни-
ти оператора від впливу другорядної інформації й обмежити його 
участь операціями, що виключають виникнення суб'єктивної помилки 
виміру.  

Процес контролю міцності бетону за допомогою СДКК полягає в 
наступному. При наявності ПЕОМ оператор уводить коефіцієнти за-
лежності «V – Rст», а також програму обчислення Rст і коефіцієнта ва-
ріації, розроблену і прикладену до документації СДКК. Процес перет-
ворення тривалості вимірюваних інтервалів часу в цифровий код дає 
можливість сполучати його з операцією порівняння з заданим у циф-
ровому коді значенням tн

*. Кількісна інформація tн
*, що відповідає дос-

ліджуваному типу і класу бетону, вводиться в програмний пристрій 
(ПУ) блоку еталонних значень. Блок ультразвукових перетворювачів 
системи перетворювачів установлюється на обраній ділянці контро-
льованого виробу. Сигнал, що надходить від пристрою дистанційного 
керування (БДУ), запускає систему. При цьому CИt вимірює час по-
ширення ультразвуку в бетоні виробу на фіксованій базі. Інформація з 
виходу час-імпульсного перетворювача у виді двоїчно-десяткового 
коду надходить на вхід БВИК, індикатори якого представляють її в 
цифровому виді. Паралельно ця інформація подається на вхід ПЕОМ і 
пристрою, що порівнює (СУ). По закінченню циклу десяти вимірів від 
блоку усереднення (БУ) надходить сигнал дозволу на виконання опе-
рації порівняння й обчислення Rст і коефіцієнта варіації міцності бето-
ну. Таке рішення функціональної схеми СУ дозволило домогтися точ-
ності виконання операції виміру величин рівної дискретності генера-
тора опорної частоти. З огляду на той факт, що в схемі часо-
імпульсного перетворення застосований метод усереднення результа-
тів виміру, практично точність порівняння обмірюваного результату з 
еталонним дорівнює 0,01 мкс. По закінченні операції порівняння сиг-
нали від СС надходять до аналізатора  БПР. Вихідна інформація аналі-
затора обробляється блоком формування (Ф), що виробляє сигнали 
«придатний» чи «непридатний» для індикатора якості бетону у виробі, 
керує кольором роздруківки результатів виміру пристроєм автоматич-
ного документування (УАД). Інформаційне табло системи представляє 
величину міцності бетону на контрольованій ділянці виробу. По закін-
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ченні контролю міцності бетону у виробі по декількох точках предста-
вляється інформація про величину коефіцієнта варіації Rст. При цьому, 
у випадку негативного результату контролю («непридатний») відбува-
ється автоматичне колірне виділення відповідної кількісної інформації 
(наприклад, печатка результату червоним кольором). Така операція 
полегшує процес обробки даних контролю і дозволяє оперативно ви-
значати ступінь якісної невідповідності відбракованого виробу [42].  

 
7.2.2.  Дослідження якості бетону в умовах  
          кліматичних впливів      
            
Одним із напрямків дослідження фізико-механічних характерис-

тик композиційних матеріалів при кліматичних впливах є застосування 
ультразвукового імпульсного методу контролю [85, 86].  

В основі взаємозв'язку між фізико-механічними властивостями 
досліджуваного композиційного матеріалу і швидкістю ультразвуко-
вих коливань лежить складна залежність, що охоплює цілий ряд пере-
мінних. У загальному вигляді така залежність може бути представлена 
виразом: 

 

( )ηρ iiiсигнi GEFAfV g ig i
;;;,, =   за умови, що tº – var;       (7.6) 

ψψηρ ∈∈ iiigg GE ;;; , 
 

де Vi, fсиг, Аi – швидкість поширення ультразвуку, спектральна й амплі-
тудна характеристики інформаційного сигналу, обмірювані в дослі-
джуваному композиційному матеріалі; ηρ iigigi GE ;;;   – диференціальні 

показники відповідно динамічних модулів пружності першого і друго-
го роду, структурних характеристик, щільності досліджуваного мате-
ріалу; ψі – диференціальний показник сукупності фізико-механічних 
характеристик матеріалу; ψ –  інтегральний показник сукупності фізи-
ко-механічних характеристик матеріалу; tº  – температура навколиш-
нього середовища.  

 Порушення структури, що формуються під впливом кліматичних  
змін матеріалу будуть впливати на величину швидкості поширення 
ультразвукових коливань. Зокрема, ρi

,ηi
– показники щільності і стру-

ктурних характеристик, знайдуть своє відображення в зміні вимірюва-
ної швидкості ультразвуку: 

 

( );,,,,, ηρ iiісигі GEFAfV gigi
∆∆∆∆=∆∆∆                          (7.7) 

                                   ξψ∈η∆ρ∆∆∆ /,,, iiigigi GE , 
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де ξ  – кліматичний вплив, що зумовлює зміну фізико-механічних ха-

рактеристик досліджуваного матеріалу. 
У розглянутому випадку зміна фізико-механічних властивостей 

композита проявляється у виникненні мікро- і макроруйнувань струк-
тури, які являють собою додаткові центри розсіювання ультразвукової 
хвилі, що можуть фіксуватися відповідною контрольно-
вимірювальною апаратурою. При цьому використання автоматизова-
них контрольно-вимірювальних систем, заснованих на ультразвуково-
му імпульсному методі, дає можливість досліджувати також і динаміку 
розвитку мікро- і макроруйнувань структури матеріалу. 

Використання для дослідження процесів, що відбуваються в ком-
позиційних матеріалах, пристроїв, які випускаються промисловістю, 
призводить до ускладнення контролю, або не дає можливості реалізу-
вати постановку такої задачі.  

Розроблена ультразвукова контрольно-вимірювальна система 
(рис.7.5, 7.6) дозволяє забезпечити вимір необхідних характеристик 
ультразвукового сигналу, високий рівень автоматизації процесу конт-
ролю, надійність і попередню обробку результатів [52]. Система міс-
тить ультразвукові перетворювачі, установлювані на досліджуваному 
об'єкті композиційного матеріалу, комутатори, генератор зондуваль-
них імпульсів, підсилювач, перетворювач «аналог – код», блок зв'язку, 
ПЕОМ, пристрій автоматичного документування результатів, блок 
автоматики, індикатор, блок попередньої обробки результатів виміру. 

Математичну модель виміру швидкості поширення ультразвуко-
вих коливань розробленою системою контролю можна записати у ви-
гляді: 
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де   V i
*   – швидкість ультразвукових коливань; iT , 

з
t  –  час поширення 

ультразвуку між перетворювачами; gi
 – кількість імпульсів кванту-

вання; τ∆  –  інтервал квантування; l  –  база виміру. 
У загальному вигляді процес контролю полягає ось у чому. При  

включенні система запускається блоком автоматики. При цьому на 
виході генератора зондувальних імпульсів формується сигнал, що над-
ходить на один з випромінюючих ультразвукових п’єзоелектричних 
перетворювачів. Останній забезпечує введення зондувального імпуль-
су  пружної  хвилі в  досліджуваний  матеріал. Одночасно  спрацьовує 
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Рис. 7.6 – Ультразвукова контрольно-вимірювальна система УИС-20 ЦД 

 
Рис. 7.5 – Функціональна схема ультразвукової контрольно-вимірювальної 

системи  УИС-20 ЦД 



 159

перетворювач «аналог – код». Після проходження через досліджува-
ний матеріал ультразвуковий сигнал, що містить ін формацію про фі-
зико-механічні властивості та структуру композита, приймається від-
повідним п’єзоелектричним перетворювачем і через підсилювач впли-
ває на перетворювач «аналог – код». При цьому індикатор представля-
тиме величину обмірюваного часу поширення ультразвуку. 

Під впливом кліматичних змін, які зумовлюють порушення струк-
тури матеріалу, при відповідних співвідношеннях параметрів ультраз-
вукового сигналу і дефектів, що утворилися, спостерігатимуться зміни 
характеристик пружної хвилі.  

У розглянутому випадку реєструються зміни часу поширення уль-
тразвуку (t), амплітуди інформаційного сигналу (A) і його спектраль-
них характеристик. Ці зміни фіксуються індикатором часу або швид-
кості поширення ультразвуку й осцилографічним індикатором 
(розд.7.4). Оскільки розглянута контрольно-вимірювальна система 
призначена для розв’язання дослідницьких задач, то автоматизація 
виміру амплітуди інформаційного сигналу та його спектральних хара-
ктеристик не передбачається. Величини цих параметрів ультразвуко-
вого сигналу аналізуються в процесі проведення експерименту. Вве-
дення в структуру системи ПЕОМ дає змогу досліджувати компози-
ційні матеріали за характеристикою швидкості ультразвуку, забезпе-
чити обчислення і документування абсолютних значень результатів 
виміру та відносних змін V в умовах кліматичних впливів. 
 

 7.2.3. Дослідження якості бетону будівельних виробів,  
           конструкцій і споруд під навантаженням  
           автоматизованою ультразвуковою системою    
 
 Порушення структури матеріалу, що формуються під впливом 

зовнішнього навантаження, знаходять своє вираження в появі системи 
мікро-тріщин структури бетону. Вони виявляються в зміні контрольо-
ваних параметрів ультразвукових коливань, тому що є елементами 
зниження інтенсивності пружної хвилі, що поширюється в матеріалі 
[86]. Використання автоматизованих контрольно-вимірювальних сис-
тем дає змогу досліджувати в цьому випадку динаміку розвитку мікро- 
і макроруйнувань структури. Відомі прогресивні технічні рішення, 
спрямовані на удосконалювання контролю у виробничих умовах ульт-
развуковим імпульсним методом, наприклад, з використанням прин-
ципу допускового контролю якості (розд. 7.2.1, рис.7.4), що забезпе-
чують попередню обробку даних, документування інформації і вико-
нання операції визначення достатності рівня   властивостей міцності 
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бетону виробу в автоматичному режимі. Розв’язання задачі дослі-
дження бетону під навантаженням включає фіксування ряду характе-
ристик пружних хвиль і етап статистичної обробки даних для побудо-
ви необхідних залежностей.  

 Для підвищення рівня автоматизації процесу контролю розробле-
на система контролю якості бетону під навантаженням, у структуру 
якої введена ПЕОМ (аналогічно системі для дослідження бетону в 
умовах різних кліматичних впливів) (рис.7.7).  

 

 
Процес неруйнівного контролю, з використанням такої системи 

складається з двох підпроцесів: 1 – підпроцеса підготовки; 2 – підпро-
цеса контролю. Перший підпроцес включає операції по набору статис-
тичних даних, регламентованих відповідним ДСТ і введенню програм 
розрахунку й отриманого масиву даних у ПЕОМ, а також розрахунок 
параметрів кореляційної залежності «швидкість ультразвуку – міцність 
бетону» в автоматичному режимі. Підпроцес контролю полягає в уста-
новці блоку перетворювачів системи в необхідному місці контролю на 
виріб і маніпулюванні кнопкою запуску системи, винесеної для зруч-
ності в зону контролю (на блок перетворювачів). Система працює в 
автоматичному режимі й у режимі зовнішнього запуску. При цьому 
автоматично забезпечується необхідна дискретність запуску системи 
відповідно до умов проведення експерименту, наприклад, з урахуван-
ням швидкості подачі зовнішнього навантаження [21, 52]. 

 
 

Рис. 7.7 – Ультразвукова контрольно-вимірювальна система  для дослідження  
фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів під навантаженням 
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Однією з технічних задач створення вимірника було забезпечення 
максимальної простоти вимірювального процесу. Завдяки розв’язанню 
цієї задачі використання системи у виробничих умовах мінімально 
потребує застосування праці оператора. Для цього, на додаток до опи-
саного вище технічного рішення, обробка інформації, що надійшла, 
обробляється автоматично, за програмами, закладеними у ПЕОМ, без 
участі оператора, у міру надходження вихідних даних від первинного 
вимірювального перетворювача.  

При необхідності систему можна комплектувати блоком «ДАТА», 
забезпечивши печатку дати іспиту [21, 53]. Як первинний вимірюваль-
ний перетворювач у системі використовується спеціально розроблений 
вимірник швидкості ультразвукових коливань УИС-20Ц.  

Математична модель процесу виміру, що реалізується такою сис-
темою, має вигляд: 
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де   V i
*   –  швидкість ультразвукових коливань; iT , it  – час поширення 

ультразвуку між випромінюючим і прийомним ультразвуковими пере-
творювачами; gi

– кількість імпульсів квантування; τ∆  – інтервал ква-

нтування; l  – база виміру.  
       Систему використовували для дослідження міцності бетонів з обо-
лонкою  зі  склопластику (рис.7.8).  Вона  застосовувалась  також  для  

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.7.8 – Динаміка зміни 
міцності бетону і швидкості 
поширення ультразвукових 
коливань у бетоні зі склоп-
ластиковою оболонкою при 
навантаженні 
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розв’язання інших технічних задач дослідження конструкційних еле-
ментів міцності з'єднання старого бетону з новим на основі акрилових 
клеїв, фізико-механічних властивостей анкерних кріплень, динаміки 
зміни фізико-механічних властивостей бетонів різних складів 
(розд.7.3). 
 

7.2.4. Контроль якості бетону у виробах  портативними 
          ультразвуковими приладами 
 
Використання автоматизованих контрольно-вимірювальних сис-

тем для розв’язання таких задач вихідного контролю якості, як дослі-
дження впливу часу, кліматичних впливів, статичних і динамічних 
навантажень на бетон дає змогу визначити міцність бетону, ступінь 
однорідності цієї характеристики по площині виробів, спостерігати за 
розвитком процесів мікротріщиноутворення, вивчати та прогнозувати 
стан будівельних конструкцій у часі. Однак застосування цих систем у 
виробничих умовах, при натурних вимірах у ряді випадків буває скру-
тним з технічних причин (необхідність обстеження конструкцій і ви-
робів на полігоні, в експлуатаційних умовах і т. п.). У таких випадках 
необхідним та ефективним є використання портативних ультразвуко-
вих контрольно-вимірювальних приладів. 

Для розв’язання задачі забезпечення оперативного контролю яко-
сті бетону була розроблена та реалізована у вигляді натурних екземп-
лярів серія портативних ультразвукових контрольно-вимірювальних 
приладів УИС-12М, УИС-14М (рис.7.9, 7.10) [39, 46, 54]. 

  

 

 
Рис.7.9 – Портативний ультразвуковий вимірник швидкості поширення 

ультразвукових коливань  УИС-12М 
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Рис.7.10 – Портативний ультразвуковий вимірник швидкості поширення 

ультра звукових коливань УИС-14М 
 

Однією з головних технічних задач, розв'язуваних у процесі роз-
робки, було спрощення процесу виміру, досягнення мінімальної ваги і 
габаритів приладів. 

У розроблених приладах для неруйнівного контролю якості буді-
вельних матеріалів на основі ультразвукового імпульсного методу пе-
редбачене формування спеціальних сигналів та вихід на периферійні 
пристрої, які можуть використовуватись при довготерміновому та ста-
ціонарному дослідженнях об’єктів контролю. 

За основу методики дослідження якості бетону в прилади покла-
дений вимір часу (t) або нормованого часу (tн) поширення ультразву-
кових коливань у матеріалі між п’єзоелектричними перетворювачами.  

Прилади оснащені удосконаленою методикою контролю, що 
сприяє мінімізації операцій виміру, які виконуються оператором при 
проведенні контролю. Вони дають можливість контролювати якість 
будівельних матеріалів у виробах, конструкціях і спорудах одним опе-
ратором, забезпечують високий рівень автоматизації процесу контро-
лю, не потребують спеціальної технічної освіти оператора. 


