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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна стрімкими темпами переймає світовий досвід
висотного будівництва, яке на її території динамічно розвивається останні 15
років. З 2009 року набули чинності державні будівельні норми «Проектування
висотних житлових і громадських будинків» ДБН В.2.2-24:2009. Згідно цих
норм, для висотних будинків, для яких є характерними великі значення
навантажень на ґрунтову основу, з метою зменшення осідань та кренів
рекомендуються наступні варіанти фундаментів: пальові, глибокі опори високої
несучої здатності (типу «барет» тощо), плитні, в тому числі підвищеної
жорсткості (коробчасті), комбіновані плитно-пальові. Плитні фундаменти
рекомендується використовувати при середньому додатковому тиску на ґрунт
не більше 500 кПа в однорідних ґрунтах із модулем деформації не менше 40
МПа та при симетричній і розвинутій у плані конструктивній схемі висотного
будинку. Однак ділянок будівництва, на яких ґрунти задовольняють вказаним
умовам, на території центрів великих міст України дуже мало. Чим вищою та
складнішою є будівля, тим більш доцільним виявляється використання
фундаментів на основі залізобетонних паль (ЗП). При цьому норми не
дозволяють для висотних будинків застосування тих типів ЗП, в яких
неможливо контролювати якість їх бетонування та армування по всій глибині.
Широке використання ЗП в фундаментах висотних будинків та необхідність
постійного нагляду за окремими їх елементами потребують серйозного підходу
до діагностики їх виконання.
Значний внесок у вивчення технічного стану (ТС) залізобетонних
конструкцій та ЗП внесли Альошин Н.Н., Глуховський В.П., Помєшкін П.В.,
Улицький В.М., Горбунов-Посадов М.І., Бартоломей А.А., Бойко В.В., Довженко
О.О., Ободовський А.А., Пресняков О.Б., Денисов О.Г., Джонс Р., Фекеоару І.,
Лещинський М.Ю., Єрмошкін П.М., Красильников В.А., Ногін С.І., Сафаров
В.А., Судаков В.В., Ужполявичюс Б.Б., Пфлаумер О.Є., Защук І.В., Почтовик
Г.Я., Тимошенко С.П., Бамбура А.М., Калюх Ю.І., Мар’єнков М.Г., Немчинов
Ю.І., Шейніч Л.О., Фаренюк Г.Г., Трофимчук О.М., Савицький О.А., Сєдін
В.Л., Семко О.В. та ін. дослідники. Експериментально-теоретичні дослідження
якості ЗП проводили Глуховський В.П., Ярас В.І., Carino, N.J., Sansalone, M.,
Hsu, N.N., Lin J.-M., Streett, W., Liao S. T., Roesset, J.M., Chen, C.-H., Yu, C.P.,
Ambrosini D., Ezeberry J., Kim D.S., Kim H.W., Kim W.C., Seo W.S., Choi K.C.,
Wooa S.K. та ін.
ЗП, на відміну від інших залізобетонних конструкцій, мають декілька
особливостей:
 По-перше, доступ до вбудованих у ґрунт паль обмежений одним вільним
торцем та ділянкою бокової поверхні, сумарна площа яких, як правило, не
перевищує 5—10% від загальної площі поверхні палі.
 По-друге, у процесі влаштування залізобетонних паль у ґрунті можуть
виникати не характерні для інших типів залізобетонних конструкцій дефекти:
каверни, ослаблення перетину або шийки, обрив стовбура, потовщення
стовбура або опуклість для бурових паль; сколювання, косий злам та
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руйнування палі з витісненням шматків палі у ґрунт для забивних.
 По-третє, твердіння бетонної суміші палі при вертикальному її
розташуванні призводить до нерівномірності впливу власної ваги палі по її
довжині.
Внаслідок цього можлива неоднорідність конструкції — фізико-механічні
властивості бетону по довжині палі можуть суттєво відрізнятися, що
безпосередньо впливає на жорсткість будівлі. На методи оцінювання
технічного стану (ТС) ЗП у зв’язку з наведеними особливостями накладаються
певні обмеження порівняно зі стандартними методами діагностики, що
розроблені та застосовуються для більшості типів залізобетонних конструкцій.
Стандартні методи контролю залізобетонних конструкцій — механічні,
ультразвукові, радіоізотопні та ін., не придатні для діагностики паль на всю
глибину. Тому були розроблені спеціальні методи, що використовують
збудження низькочастотної хвилі імпульсу. Відомо багато модифікацій цього
методу, проте результати досліджень кожного з них свідчать про можливість
виявляти лише достатньо великі дефекти, звичайно понад 50% від площі
поперечного перерізу палі. Тому методи випробувань вбудованих у ґрунт ЗП
потребують удосконалення, а оцінка їх ТС залишається актуальною темою для
досліджень як в Україні, так і у всьому світі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано у державному підприємстві «Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій». Результати, що отримано під час виконання роботи,
є складовою частиною досліджень, які проводилися в лабораторії технічної
діагностики і неруйнівного контролю будівельних конструкцій, виробів та
матеріалів відділу автоматизації досліджень та сейсмостійкості будівель та
споруд в 2008—2015 роках та увійшли до звітів декількох тем, зареєстрованих
в УкрІНТЕІ. Держбюджетні теми з розробки ДСТУ Б В.2.7-220:2009 «Бетони.
Ультразвуковий метод визначення міцності» та ДСТУ Б В.2.7-226:2009
«Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю»
мають державний реєстраційний номер 1019U003335. «Настанова щодо
науково-технічного моніторингу будівель і споруд: ДСТУ-Н Б.В.1.2-17:2016»
введена в дію в будівельній галузі України з 01.04.2017 Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України №185 від 24.04.2016.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка
експериментально-методичних засад діагностики ЗП у ґрунті з можливістю
визначення дефектів, які складають 30% і більше площі поперечного перерізу
палі в найвужчому місці дефектного відрізка.
Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:
– систематизувати й узагальнити результати теоретичних і
експериментальних досліджень в галузі технічної діагностики залізобетонних
конструкцій та ЗП, зокрема:
– обґрунтувати та розробити методику і провести експериментальні
дослідження непорушених ЗП з реєстрацією відлунь декількох типів хвиль,
зокрема поздовжніх, зсувних та згинальних;
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– вдосконалити чисельний метод розрахунку відлунь хвиль напруження
декількох типів (зокрема поздовжніх, зсувних та згинальних) в непорушених
ЗП;
– вдосконалити чисельний метод розрахунку відлунь хвиль напруження
декількох типів (зокрема поздовжніх, зсувних та згинальних) у ЗП з дефектами
в поперечному перетині;
– виробити підходи стосовно вибору способів
проведення
експериментальних досліджень та аналізу отриманих результатів при
розв’язанні задач ідентифікації та інтерпретації дефектів різних типів, які
складають 30% і більше площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці
дефектного відрізка.
Об'єкт дослідження — ТС ЗП.
Предмет дослідження — експериментальна діагностика ТС ЗП та за
допомогою теоретичних моделей розповсюдження хвильових процесів у ЗП.
Методи досліджень — У процесі дисертаційних досліджень
використовувався комплекс загальнонаукових методів, які включають в себе
підбір, вивчення й аналіз різних літературних джерел, на основі яких
сформульовано мету та задачі досліджень; обґрунтування виконання
теоретичних і експериментальних досліджень ЗП за допомогою моделей
розповсюдження хвильових процесів у ЗП, що враховують поздовжні, зсувні та
згинальні хвилі, чисельні методи прикладної математики: МСК та МСЕ; методи
програмування та візуалізація даних, статистична обробка результатів
експериментів та розрахунків, ін.
Наукова новизна одержаних результатів представлена науковими
положеннями, що виносяться на захист та у яких:
1. Вперше розроблено методику, проведено експерименти і отримані нові
дані про ТС непорушених ЗП і ЗП з дефектами в поперечному перетині за трьома
різними схемами взаємного розташування датчиків і напрямку ударного
збудження, які дозволяють проводити реєстрацію відлунь трьох типів хвиль:
поздовжніх, зсувних та згинальних.
2. Вперше експериментальним шляхом продемонстрована можливість
розглядати коливання, які відповідають зсувним та згинальним хвилям
напруження, не як стійкі конструкційні завади, що заважають виділяти корисні
сигнали, а як частину узагальненої моделі розповсюдження хвильових процесів у
ЗП, які також несуть корисну інформацію про ТС ЗП.
3. Отримали подальший розвиток теоретичні моделі, що враховують
розповсюдження поздовжніх, зсувних та згинальних хвиль у вбудованих у ґрунт
ЗП на основі МСЕ та МСК.
4. Удосконалено чисельний метод розрахунку хвильових процесів у ЗП на
основі хвильової факторизації та метод поверхневої хвилі для оцінки
інтегральних характеристик залізобетонних конструкцій.
5. Запропоновано метод оцінки динамічного модуля Юнга ґрунту під
основою палі на базі ударного луно-методу.
6. Обґрунтовано можливість створення методики оцінки ТС ЗП, яка
включала б в себе розв’язання задач ідентифікації та інтерпретації дефектів
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різних типів, які складають 30% і більше площі поперечного перерізу палі в
найвужчому місці дефектного відрізка.
Практичне значення отриманих результатів.
Здобувач брав участь в розробці нормативних документів будівельної галузі
України: ДСТУ Б В.2.7-220:2009 «Бетони. Ультразвуковий метод визначення
міцності», ДСТУ Б В.2.7-226:2009 «Бетони. Визначення міцності механічними
методами неруйнівного контролю» та ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 «Настанова щодо
науково-технічного моніторингу будівель і споруд». Результати досліджень за
розділом 4 були впроваджені при виконанні договору №1049 від 05 листопада
2009 р. «Провести інструментальне дослідження якості буронабивних паль
фундаменту терміналу «Д» аеропорту «Бориспіль» в зонах 31-34, 41-44», де
здобувач був одним з виконавців. Довідки про впровадження результатів
дисертаційних досліджень наведено в Додатку А дисертації.
Особистий внесок автора в роботи, опубліковані у співавторстві:
Основні результати дисертаційного дослідження отримані автором самостійно. У
наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачем здійснено: у статті
[1] – методично обґрунтував можливість факторизації в задачах управління та
динаміки протяжних систем та довів це чисельними розрахунками; у статті [3] —
теоретико-методологічне
обґрунтування
методики
експериментальної
діагностики ТС ЗП, обробка результатів досліджень, математичне моделювання
напружено-деформованого стану (НДС) ЗП; у статті [4] — розробка
двохвильової моделі ЗП, участь у порівняльних розрахунках; у статті [5] — взяв
участь в описі застосування державних норм ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування
висотних житлових і громадських будинків», ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в
сейсмічних районах України» та ДБН В.1.2 -5:2007 «Науково-технічний супровід
будівельних об’єктів» до об’єктів висотного будівництва; у статті [6] —
проаналізував сучасний досвід та проблеми оцінки ТС ЗП для фундаментів
висотних будівель та споруд; у статті [8] — провів ідентифікацію каверн,
тріщин, шийок та опуклостей ЗП ударним луно-методом із застосуванням ПК
«ЛІРА»; у статті [9] — розробив методику оцінки інтегральних характеристик
матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації
доповідалися й обговорювалися на трьох міжнародних та всеукраїнських
наукових та науково-практичних конференціях: VI Міжнародній науковопрактичній Інтернет-конференції «Стан сучасної будівельної науки — 2008» (м.
Полтава, Україна, 2008 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції
«Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-громадянського,
промислового та транспортного призначення» (м. Ялта, смт. Гаспра, Україна,
7—11 вересня 2009 р.); 21 Європейській конференції молодих інженерівгеотехників (м. Роттердам, Нідерланди, 4—7 вересня 2011 р.).
У повному обсязі дисертація доповідалася двічі на розширених науковотехнічних семінарах відділів автоматизації досліджень та сейсмостійкості
будівель і споруд (21.12.2011) та надійності конструкцій будівель та споруд
(08.02.2019) державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій».

5
Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані
у семи публікаціях у професійних фахових виданнях, одна з яких –
проіндексована в БД SCOPUS, сім – у затверджених МОН України виданнях.
Серед публікацій, які додатково відображають наукові результати дисертації, 2
доповіді зроблено у матеріалах міжнародної та всеукраїнської науковопрактичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний
обсяг дисертації становить 239 сторінок, обсяг основного тексту — 154 сторінки.
Робота містить 5 таблиць, 63 рисунки, 5 додатків на 47 сторінках. Список
використаних джерел складається зі 147 найменувань.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на її зв'язок з
актуальним напрямом сучасного розвитку досліджень ТС ЗП; сформульовано
мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження; розкрито наукову новизну і
практичну цінність дисертаційної роботи, апробацію результатів досліджень;
наведено данні про публікації за темою дисертаційних досліджень та дані про
особистий внесок здобувача, наведено характеристику публікацій.
У першому розділі узагальнено сучасний стан дослідження ТС ЗП та
поставлено задачі досліджень, зазначено основні передумови застосування
двохвильової моделі для дослідження ТС ЗП з можливістю визначення дефектів
різних типів, які складають від 30% площі поперечного перерізу палі в
найвужчому місці дефектного відрізка. Наведено огляд теоретичних і
експериментальних досліджень різних аспектів дефектів в ЗП, що виникають у
процесі їх виготовлення на будівельному майданчику. Проаналізовано роботи
Альошина Н.Н., Глуховського В.П., Яраса В.І., Помєшкіна П.В., Улицького
В.М., Горбунова-Посадова М.І., Бартоломея А.А., Бойка В.В., Довженко О.О.,
Ободовського А.А., Преснякова О.Б., Денісова О.Г., Джонса Р., Фекеоари І.,
Лещинського М.Ю., Єрмошкіна П.М., Красильниковa В.А., Ногіна С.І.,
Сафарова В.А., Судакова В.В., Ужполявичюса Б.Б., Пфлаумера О.Є., Защука
І.В., Почтовика Г.Я., Тимошенка С.П., Бамбури А.М., Калюха Ю.І., Мар’єнкова
М.Г., Немчинова Ю.І., Шейніча Л.О., Фаренюка Г.Г., Трофимчука О.М.,
Савицького О.А., Сєдіна В.Л., Семка О.В. Carino, N.J., Sansalone, M., Hsu, N.N.,
Lin J.-M., Streett, W., Liao S. T., Roesset, J.M., Chen, C.-H., Yu, C.P., Ambrosini
D., Ezeberry J., Kim D.S., Kim H.W., Kim W.C., Seo W.S., Choi K.C., Wooa S.K.
Практичний досвід свідчить, що дефекти в ЗП можуть виникнути навіть
при повному дотриманні технології їхнього виробництва. Можливі дефекти у
стовбурі буронабивних паль: тріщини, каверни, шийки, розриви. Один з
типових дефектів зображено на рис.1. Для контролю відкритих і вбудованих
паль ЗП існує кілька методів: буріння заглиблених паль, гама- і
ультразвукового каротажу, часові методи наскрізного і поверхневого
прозвучування, акустичний луно-метод. Ударний луно-метод є удосконаленням
ультразвукового імпульсного луно-методу. Основна його відмінність полягає у
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тому,
що збудження імпульсу виконується не за
допомогою
п’єзовипромінювача, а за допомогою спеціального ударного пристрою
(ударним збудженням хвилі стиску з вільного торця палі). В Україні є прилади,
що реалізують метод ударного луно-методу, хоча вони і не випущені у серійне
виробництво. Це ТКС—1, розроблений у ДП «НДІБК» та КСДК—3.3,
розроблений у КНУБА.
Недоліком цих приладів, як і
російських аналогів, є відсутність
теоретично обґрунтованих критеріїв
ідентифікації та класифікації дефектів
обстежуваних ЗП. Дефекти, розміри
яких менші 50% від площі поперечного
перерізу
палі,
достовірно
ідентифікувати не вдається, оскільки
неможливо бути впевненим у тому, що
конкретне
зафіксоване
відлуння
викликане
саме
конкретними
дефектами, а не конструкційними
завадами. У реальних умовах серйозні
проблеми можуть виникнути і з
виявленням значно більших дефектів,
з урахуванням неоднорідності бетону,
нерівномірності
фізико-механічних
Рис. 1. Каверни у буронабивних палях
властивостей бетону, зміни форми
поперечного перерізу та ґрунтових
умов по довжині палі, можливості наявності декількох дефектів та ін. Тому для
ідентифікації та класифікації дефектів у палях необхідно розробити нову
теоретичну базу, яка дозволила б окреслити критерії наявності дефектів різних
типів, які складають 30% і більше від площі поперечного перерізу палі в
найвужчому місці дефектного відрізка; інакше прийняття рішення щодо
наявності цих дефектів та їхніх характеристик повністю залежить від
кваліфікації оператора — «людського фактору». Тобто, при використанні
однакового обладнання й апаратури для випробувань на одному й тому ж
пальовому полі, можлива ситуація отримання різних, іноді протилежних
висновків, що безпосередньо буде впливати на надійність будівлі, яка буде
зведена на цьому пальовому полі. Для того, щоб підняти рівень технології
контролю вбудованих у ґрунт ЗП на принципово новий рівень, необхідно
удосконалення існуючих математичних моделей ЗП та проведення нових
експериментальних досліджень.
У розділі 2 окреслено мету експериментальних досліджень, яка включає в
себе аналіз впливу на вигляд сигналограми та її амплітудно-частотний спектр
таких параметрів, як напрямок ударного збудження, напрямок встановлення
приймача, тип дефекту, глибина залягання дефекту, розмір дефекту; порівняння
експериментально записаних сигналів та їх амплітудно-частотних спектрів з
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сигналограмами та спектрами, що надають розроблені теоретичні моделі;
формулювання основних рекомендацій до проведення випробувань ЗП на
об’єктах будівництва.
Виходячи з мети експериментальних досліджень описані критерії
прийняття рішень стосовно підбору дослідних зразків, їх параметрів та способу
виготовлення, підбору умов проведення експерименту, вибору середовища
випробувань, вибору способів збудження коливань у зразках, спираючись на
умови подібності фізичної системи експерименту до фізичної системи паля —
ґрунт у реальних умовах будівництва. Описані процеси вибору
експериментального устаткування та випробувального обладнання (включаючи
молотки для збудження хвильових процесів та датчики для запису
сигналограм), процес формування середовища випробувань для постановки та
проведення експерименту. Описані особливості апаратного та програмного
забезпечення, а також процес підготовки до початку експерименту.
Проаналізована можливість виділення корисних сигналів на фоні завад та
процес обробки результатів експерименту. При проведенні випробувань в
натурних умовах зазвичай розглядають завади трьох типів: електричні завади
(власні шуми акустичних датчиків та електронних каналів перетворення
сигналу), конструкційні завади (формуються в результаті ударного впливу на
об'єкт контролю, в результаті чого виникають одночасно кілька типів хвиль),
структурна реверберація (завади, спричинені руйнуванням оголовку, як правило,
забивних паль і утворенням мікротріщин по всій довжині конструкції). Найбільші
проблеми при розв’язанні задач ідентифікації та інтерпретації дефектів складають
конструкційні завади, оскільки вони мають стійкі частоти. Характер цих частот не
змінюється при повторних випробуваннях, що не дозволяє для виділення
корисного сигналу використовувати оптимальні чи погоджені фільтри. Таким
чином, при будь-яких випробуваннях доводиться сподіватися на сприятливі
обставини, за яких сигнал і завада матимуть різний спектральний склад, — в
іншому випадку розрізнити дефект і заваду не вдасться.
На основі такого аналізу зроблено висновок, що єдиним прийнятним
рішенням, яке дозволило б розширити можливості ударного луно-методу, є
включення до моделі розповсюдження хвильових процесів у ЗП інших типів
хвиль, які так само, як і поздовжні хвилі, мають стійкі частоти. Такий підхід
дозволить враховувати ці хвилі та частоти, що їм відповідають, не як
конструкційні завади, а як невід’ємні частини корисного сигналу, які несуть
корисну інформацію, оскільки є чутливими до наявності дефектів, їх
локалізації, типу та розміру.
Розроблено методику експериментальних досліджень бездефектних ЗП з
реєстрацією відлунь трьох типів хвиль: поздовжніх, зсувних та згинальних,
методику експериментальних досліджень ЗП з дефектами в поперечному
перетині з реєстрацією відлунь від поздовжніх, зсувних та згинальних хвиль.
План експерименту включав наступні серії випробувань:
 горизонтальні випробування бездефектної палі довжиною 9м (серія 1);
 горизонтальні випробування палі довжиною 9м з дефектами на глибині
1,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту (серії 2.1—2.6);
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 горизонтальні випробування палі довжиною 9м з двома дефектами на
глибинах 1,5м та 6,5м з поступовим збільшенням розмірів дефектів (серії
3.1—3.8), після випробувань паля відрізається по площині першого
дефекту на відмітці 1,5м;
 горизонтальні випробування палі довжиною 7,5м з дефектами на глибині
5м з поступовим збільшенням розміру дефекту (серії 4.1—4.4), після
випробувань паля відрізається по площині дефекту на відмітці 5м;
 горизонтальні випробування бездефектної палі довжиною 5м (серія 5.0);
 горизонтальні випробування палі довжиною 5м з дефектами на глибині
2,5м з поступовим збільшенням розміру дефекту (серії 5.1—5.8).
Дефекти згідно до плану випробувань передбачалося створювати штучним
чином. Класифікація дефектів відбувалася за типом і за розміром. За типом
дефекти поділялися на симетричні тріщини, асиметричні тріщини, шийки та
каверни. За розміром дефекти поділялися на три категорії в залежності від того,
на скільки відсотків відбувалося зменшення площі перерізу в найвужчому місці
дефектного відрізка палі. Для першої категорії дефектів таке звуження сягало
30%, для другої — 50%, для третьої — 70%. Таким чином, незалежно від типу
конкретного дефекту, до першої категорії дефектів відносяться умовно
маленькі дефекти, до другої — умовно середні дефекти, до третьої — умовно
великі дефекти. При плануванні та проведенні експериментальних випробувань
з метою максимізації обсягу корисних даних, які могли бути отримані в
результаті цих випробувань, були враховані наступні правила трансформації
дефектів: будь-який дефект меншої категорії за розміром може бути
трансформований у дефект більшої категорії; симетрична тріщина будь-якої
категорії за розміром може бути трансформована у шийку тієї ж самої категорії;
асиметрична тріщина будь-якої категорії за розміром може бути
трансформована у каверну тієї ж самої категорії.
Повний план проведення експерименту наведено в табл. 1:
Таблиця 1 — Повний план проведення експерименту
№ серії

1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Розташування дефектів
Довжина палі АбсолютВідносне
L, м
не
Ld1/L
Ld1, м
9
—
—
9
7,5
5/6
9
1,5
1/6
9
7,5
5/6
9
1,5
1/6
9
7,5
5/6
9
1,5
1/6
9
2,5; 7,5 5/18; 5/6
9
1,5; 6,5 1/6;13/18
9
2,5; 7,5 5/18; 5/6
9
1,5; 6,5 1/6;13/18
9
2,5; 7,5 5/18; 5/6
9
1,5; 6,5 1/6;13/18

Типи дефектів

Категорії
розмірів дефектів

—
асиметрична тріщина
асиметрична тріщина
каверна
каверна
каверна
каверна
симетрична тріщина; каверна
каверна; симетрична тріщина
шийка; каверна
каверна; шийка
шийка; каверна
каверна; шийка

—
1
1
1
1
2
2
1; 2
2; 1
1; 2
2; 1
2; 2
2; 2
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№ серії

3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Розташування дефектів
Довжина палі АбсолютВідносне
L, м
не
Ld1/L
Ld1, м
9
2,5; 7,5 5/18; 5/6
9
1,5; 6,5 1/6;13/18
7,5
2,5
2/6
7,5
5
4/6
7,5
2,5
2/6
7,5
5
4/6
5
—
—
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6
5
2,5
3/6

Типи дефектів

Категорії
розмірів дефектів

шийка; каверна
каверна; шийка
шийка
шийка
шийка
шийка
—
асиметрична тріщина
асиметрична тріщина
каверна
каверна
каверна
каверна
каверна
каверна

2; 3
3; 2
2
2
3
3
—
1
1
1
1
2
2
3
3

У третьому розділі проведені експериментальні дослідження зразків ЗП у
ґрунтовому середовищі. Кожна серія експерименту включала в себе отримання
сигналограм у цифровому вигляді для всіх можливих комбінацій обов’язкових
варіацій наступних факторів:
 Взаємна схема розташування датчиків і напрямку удару — три
обов’язкові і дві необов’язкові варіації: удар завдається по площині оголовка
палі, датчики розташовані на площині оголовка палі (обов’язкова схема з кодом
2Z2Z); удар завдається по боковій поверхні біля оголовка палі, датчики
розташовані на площині оголовка палі (обов’язкова схема з кодом 1X2Z і
необов’язкова схема з кодом 1Xa2Z); удар завдається по боковій поверхні палі
біля її оголовка, датчики розташовані поруч із оголовком на грані бокової
поверхні палі, по якій завдається удар (обов’язкова схема з кодом 1X1X); удар
завдається по боковій поверхні палі біля її оголовка, датчики розташовані
поруч із оголовком на грані бокової поверхні палі, перпендикулярній до грані,
по якій завдається удар (необов’язкова схема з кодом 1Xa1X).
 Молотки для збудження хвилі напруження — три обов’язкові варіації: із
фторопластовим наконечником великого розміру; із фторопластовим
наконечником середнього розміру; зі сталевим наконечником.
 Датчики для прийому аналогового сигналу — дві обов’язкові варіації: з
резонансною частотою 60кГц; з резонансною частотою 25кГц.
 Апаратура для запису та параметри оцифрування сигналу — три
обов’язкові і одна необов’язкова варіації: прилад ТКС—1; цифровий
осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу
с (необов’язкова
варіація); цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу
с; цифровий осцилограф Metrix OX 8020 з кроком запису сигналу
с.
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Таким чином, для кожної серії експерименту було отримано понад 54
сигналограми. Для деяких серій кількість отриманих сигналограм була більша
за рахунок включення необов’язкових варіацій та проведення додаткових
випробувань в інших площинах.
Сформульовано вимоги до програмного забезпечення (ПЗ) для візуалізації та
обробки результатів експериментальних досліджень, які включають різні схеми
взаємного розташування датчиків і напрямку удару. Розроблено програму
Experiment data viewer, яка є прототипом такого ПЗ та була використана при
візуалізації та аналізі результатів експерименту.
За допомогою випробувань палі у бездефектному стані вирішено такі
задачі:
1. Оцінено вплив на сигналограми типів молотків, що використовувалися
для збудження хвилі напруження. Аналіз сигналограм, отриманих в
результаті експериментів, показав, що у сигналограмах, записаних після
збудження хвиль напруження різними молотками, спектральні склади
сигналів дуже схожі, тобто піки відповідають одним і тим самим
частотам, проте амплітуди самих піків відрізняються. Проведено
порівняльний аналіз впливу типів молотків на амплітуди піків, що
відповідають низьким, середній і високим частотам, який показав, що для
сигналограм, отриманих після збудження хвиль напруження молотком: із
фторопластовим наконечником великого розміру (тип B) — характерні
більш високі амплітуди піків низькочастотних коливань (до 600Гц); із
фторопластовим наконечником середнього розміру (тип M) — характерні
більш високі амплітуди піків середньочастотних коливань (від 700Гц до
1600Гц); зі сталевим наконечником (тип S) — характерні більш високі
амплітуди піків високочастотних коливань (від 1700Гц і більше).
2. Оцінено вплив на сигналограми параметрів оцифрування сигналу. Аналіз
сигналограм, отриманих в результаті експериментів, показав, що
сигналограми та їхні спектри, отримані при записуванні з різними
кроками у часі і, відповідно, з різними частотами дискретизації, майже не
відрізняються. Єдина помітна відмінність полягає у тому, що при
записуванні сигналів з більшим кроком у часі на спектрах сигналограм
більш чітко виділяються піки, що відповідають крайньому нижньому
діапазону частот. Проведено аналіз впливу кроків у часі на відношення
амплітуди найменш низькочастотного піку
, що відповідає ґрунтовим
умовам, до амплітуди основного піку
, що відповідає власним
коливанням (геометрії) палі, отриманих за амплітудно-частотними
спектрами.
3. Оцінено вплив на сигналограми типів датчиків, що використовувалися
для запису хвилі напруження. Аналіз сигналограм, отриманих в
результаті експериментів, показав, що у сигналограмах, записаних за
допомогою обох датчиків, спектральні склади сигналів дуже схожі, тобто
піки відповідають одним і тим самим частотам, проте амплітуди самих
піків відрізняються: для сигналограм, записаних за допомогою датчиків: з
резонансною частотою 60кГц — характерні трохи більш високі відносні
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амплітуди коливань для піків, яким відповідають частоти понад 700Гц; з
резонансною частотою 25кГц — характерні трохи більш високі відносні
амплітуди коливань для піків, яким відповідають частоти до 700Гц.
4. Отримано еталонні сигналограми розповсюдження хвильових процесів у
палі до створення дефектів, щоб їх можна було порівняти з аналогічними
сигналограмами, записаними з палі після створення дефектів та побачити,
як той чи інший дефект впливає на характер сигналограми.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

За допомогою випробувань палі з дефектами вирішено наступні задачі:
Визначена ступінь відхилення сигналограм та їхніх спектрів, записаних з
палі після створення дефектів (серії 2 та 5), по відношенню до еталонних
сигналограм та їхніх спектрів, отриманих на тій самій палі до створення
дефектів у палі (серії 1 та 5.0) та проаналізовано, як той чи інший дефект
впливає на характер сигналограм та спектрів. При діагностиці паль із
одним дефектом (серія 2) за розробленим планом експерименту як
методикою випробувань вдалося діагностувати дефекти розміром 30%
виключно за допомогою випробувань за схемою 1X1X.
Проаналізована можливість діагностики цілісності палі при наявності у
ній 2 дефектів на різній глибині (серія 3). При діагностиці паль із двома
дефектами за розробленим планом експерименту як методикою
випробувань вдалося ідентифікувати обидва дефекти розміром 30%,
проте не вдалося визначити тип та розмір другого з дефектів (який
залягає глибше), якщо розмір першого дефекту сягає 50%.
Проаналізована можливість визначення дефектів у палі без наявності
еталонних сигналограм та їхніх спектрів (серія 4).
Проаналізовані можливості діагностики паль при локалізаціях дефектів,
які при класичній схемі випробувань (2Z2Z) ускладнюють ідентифікацію
та інтерпретацію дефектів за допомогою сигналограм та їх спектрів при
ударному збудженні по оголовку палі. При діагностиці паль із одним
дефектом за розробленим планом експерименту як методикою
випробувань, який ділить палю у відношенню 2:1 (серія 4) та 1:1 (серія 5)
вдалося діагностувати дефекти розміром 30% за допомогою
комбінованих випробувань за схемами 1X2Z і 1X1X.
Удосконалено
методику
експериментальних
випробувань
ЗП.
Експериментально підтверджено, що випробування за кожною із трьох
схем — 2Z2Z, 1X2Z і 1X1X, дозволяє отримувати корисні з точки зору
діагностики та ідентифікації дефектів дані — сигналограми хвильових
процесів у ЗП та їх спектри, які дуже добре доповнюють один одного.
Суттєва різниця між виглядом деяких подібних сигналограм дозволила
зробити припущення про те, що на вигляд сигналограм додатково можуть
впливати й інші параметри ударного збудження. Такими параметрами
можуть бути сила удару, нахил ударного збудження, потрапляння піску в
зону між молотком та тілом палі в момент удару тощо, які потребують
додаткового вивчення.
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7. На прикладі серії 3 показано, що за допомогою амплітудно-частотних
спектрів сигналограм іноді можна діагностувати навіть ті дефекти, які не
вдається ідентифікувати за допомогою самих сигналограм.
Аналіз результатів експериментів показав, що при діагностиці ЗП
найскладнішими є ситуації, в яких дефект ділить палю у таких відношеннях як
1:1, 2:1 тощо. Порівняння сигналограм, записаних на палі довжиною 5м у
бездефектному стані та при наявності каверни розміром 30% на глибині 2,5м,
не дозволило чітко виявити дефект при схемах випробувань 2Z2Z і 1X1X. Це
вдалося зробити лише при випробуваннях за схемою 1X2Z завдяки виявленим
відмінностям між сигналограмами та їх спектрами бездефектної та дефектної
палі. На рис. 1 і рис. 2 показані приклади сигналограм та їх спектрів, записаних
для бездефектної палі довжиною 5м (серія 5.0) та для палі довжиною 5м з
каверною, яка розташована на глибині 2,5м та складає 30% площі поперечного
перерізу палі в найвужчому місці дефектного відрізка (серія 5.4) за допомогою
датчика з резонансною частотою 60кГц при ударному збудженні молотком із
фторопластовим наконечником середнього розміру (тип M) по боковій поверхні
палі біля її оголовка та розташуванні датчиків на оголовку палі (схема 1Xa2Z).

Рис 1. Сигналограма, записана для бездефектної палі довжиною 5м (серія
5.0) за схемою випробувань 1Xa2Z та її спектр
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Рис 2. Сигналограма, записана для палі довжиною 5м з каверною розміром 30% на глибині 2,5м (серія 5.4) за схемою випробувань 1Xa2Z та її спектр
Характери обох сигналограм подібні, проте періоди, з якими приходять
відлуння, відрізняються (позначки 1а—1ж відповідають відлунням
бездефектної ЗП, а позначки 2а—2з — відлунням палі з каверною).
На спектрах обох сигналограм видно: один низькорівневий пік, який
відповідає коливанням ґрунтової подушки (позначка 3 на графіках); серія піків,
що відповідають різним модам згинальних коливань (позначки 4а—4й);
частина мод поздовжніх коливань палі (позначки 5а—5е, на спектрах позначені
піки 2-ї (5б), 4-ї (5г), 5-ї (5д) і 6-ї (5е) мод поздовжніх коливань палі, 1-а і 3-я
моди не позначені, оскільки їх частоти наклалися на частоти згинальних
коливань). Проте на спектрі на рис 2 присутні також піки, частоти яких не
представлені на рис 1. Цей унікальний набір частот відповідає відстані за часом
між прибуттям відлунь з непарними порядковими номерами (2а, 2в, 2д, 2є, 2з)
та представлений піками, що відповідають модам цих коливань (6а—6е). На
спектрі на рис 2 позначені піки 1-ї (6а), 4-ї (6г) і 5-ї (6д) мод поздовжніх
коливань палі з відповідними частотами 270Гц, 1080Гц і 1330Гц. 2-а, 3-я і 6-а
моди не позначена, оскільки їх частоти наклалися на аналогічні частоти
згинальних коливань, відповідно 4д (540Гц), 4ж (810Гц) і 4й (1620Гц).
Таким чином, оскільки різниця як між сигналограмами на рис 1 і 2, так
між їх спектрами досить суттєва, можна зробити висновок, що випробування за
схемами 1X2Z і 1Xa2Z, які передбачають виконання ударного збудження по
боковій поверхні палі біля її оголовка при розташуванні датчиків на оголовку
палі, дозволяють виявити наявність дефекту навіть у тому випадку, якщо цей
дефект — каверна розміром лише 30% площі поперечного перерізу палі в
найвужчому місці дефектного відрізка, яка до того ж знаходиться строго
посередині палі. Для більш детального та кількісного дослідження
взаємозв’язків між розмірами дефектів, які ділять палю у таких відношеннях як

14
1:1, 2:1 тощо та спектрами сигналограм потрібно проводити теоретичне
моделювання хвильових процесів у палях та окремі експериментальні
дослідження.
У розділі 4 роботи побудовано нові теоретичні моделі розповсюдження
поздовжніх, поперечних, зсувних та згинальних хвиль у ЗП з відповідними
початковими та граничними умовами, що відповідають умовам
експериментальних досліджень (див. розділ 3). Розглянуто два основні підходи
чисельного моделювання поведінки залізобетонних паль та їх взаємодії з
ґрунтовою основою: метод скінчених елементів (МСЕ) та метод скінчених
різниць (МСР). Кожна з моделей має свої переваги та недоліки.
Модель, побудована на основі МСЕ за допомогою ПК «ЛІРА» (рис. 3),
дозволяє більш гнучко задавати граничні умови, на відміну від моделі на основі
МСР, яка дозволяє змінювати переріз палі лише симетрично. За рахунок цього
стає можливим моделювання дефектів будь-якого виду і складності
геометричної форми. Побудована модель показала здатність вирізняти
симетричну структуру палі від асиметричної, що може бути використано для
визначення типу дефекту та його розміру.
а)

б)

в)

г)

Рис 3. Класичні дефекти, змодельовані у ПК «Ліра» за допомогою МСК:
а) асиметрична тріщина; б) симетрична тріщина; в) шийка; г) потовщення
стовбура
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Моделі на основі МСР (рис. 4), побудовані за допомогою програмного
середовища MATLAB, дозволяють формувати теоретичні сигналограми значно
швидше, у той час, як для отримання результату у моделях МСЕ для кожного
нового дефекту чи іншої палі необхідно вручну вносити певні корективи в саму
модель. Побудована модель поперечно-згинальних коливань надає додаткові
критерії ідентифікації дефектів, оскільки спектр згинальних коливань чуттєвий
до зміни поперечного перерізу палі. Недоліком моделі МСР є неможливість
відокремлення симетричних дефектів від асиметричних.

Рис. 4 — Модель поперечно-згинальних коливань, чисельне розв’язання якої
закладене в основу МСР
На основі теорії удару Герца теоретично прорахований вплив типу
молотка (його вага, діаметр, матеріал наконечника) на період фронту імпульсу
(оскільки від характеру ударного збудження залежать амплітуди резонансних
частот) і складена таблиця, яка дозволяє обирати молоток в залежності від того,
які частоти є більш важливими для даного випробування (див. табл. 2).
Для обох моделей розроблені графічні моделі бездефектної палі та ЗП з
дефектами усіх типів в ґрунті, проведено математичне моделювання попередніх
експериментальних досліджень та зроблено порівняльний аналіз чисельних та
експериментальних даних, які показали непогану сумісність.
Вдосконалено метод факторизації в задачах динаміки ЗП, а також метод
поверхневої хвилі для оцінки інтегральних характеристик матеріалів
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Таблиця 2 — Розрахунок параметрів молотка та сферичного наконечника
для збудження хвилі удару з періодами фронту τфр від 50 мкс до 1 мс.
Загальна маса моДіаметр нако- Матеріал накоДіапазон τфр,
лотка разом з наконечника, мм
нечника
мкс
нечником, г
10
Фторопласт
869.9÷999.3
670
20
Фторопласт
757.3÷869.9
40
Фторопласт
659.3÷757.3
10
Фторопласт
586.4÷673.7
250
20
Фторопласт
510.5÷586.4
40
Фторопласт
444.4÷510.5
10
Фторопласт
389.7÷447.7
90
20
Фторопласт
339.3÷389.7
46
10
Фторопласт
298.0÷342.3
80
10
Капрон
260.2÷298.9
80
20
Капрон
226.5÷260.2
690
10
Сталь
204.6÷235.0
10
Сталь
181.2÷208.2
480
20
Сталь
157.8÷181.2
40
Сталь
137.3÷157.8
10
Сталь
119.6÷137.4
170
20
Сталь
104.1÷119.6
40
Сталь
90.7÷104.1
10
Сталь
78.9÷90.6
60
20
Сталь
68.7÷78.9
10
Сталь
59.8÷68.7
30
20
Сталь
52.0÷59.8
залізобетонних конструкцій, які апробовано на відповідних прикладах.
Показано, що значення швидкості хвиль Релея має непрямий зв’язок з
механічними властивостями матеріалів плит та може бути використане для
їхньої оцінки. Детально описані теоретичні аспекти побудови дисперсійних
кривих, за швидкістю спадання яких можна оцінювати значення товщини плит
при односторонньому доступі та ЗП при доступі з боку однієї з граней на всю
глибину палі. Доведено, що коефіцієнт Пуассона та щільність матеріалу
практично не впливають на характер дисперсійних кривих, тож якщо при
моделюванні реальної плити ці параметри невідомі, можна приймати їх
рівними їхньому середньостатистичному значенню, оскільки максимальне
відхилення як швидкості хвиль Релея, так і інших точок дисперсійної кривої
при цьому не перевищує 4%.
Запропоновано метод оцінки динамічного модуля Юнга ґрунту під основою
основою палі з використанням технології ударного луно-методу та
моделювання методом скінчених елементів.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна задача –
розроблено експериментально-методичні засади діагностики ЗП у ґрунті з
можливістю визначення дефектів, що складають 30% і більше від площі
поперечного перерізу палі в найвужчому місці дефекту. Основні результати
дисертаційної роботи полягають у наступному:
1. Систематизовані та узагальнені наявні дані щодо експериментальних
досліджень з оцінки ТС ЗП, чисельних методів математичного моделювання
НДС ЗП та за II групою граничних станів ПК «LIRA» та ін.
2. Вперше розроблено методику, проведено експерименти і отримані нові
дані про ТС непорушених ЗП і ЗП з дефектами в поперечному перетині з
реєстрацією відлунь трьох типів хвиль: поздовжніх, зсувних та згинальних.
Результати експериментів, записаних як за допомогою цифрового осцилографа
Metrix OX 8020, так і за допомогою приладу ТКС—1, відображають реальну
картину хвильових процесів у ЗП, що розповсюджуються по тілу палі внаслідок
ударного збудження.
3. Проведено порівняння сигналограм хвильових процесів між різними
серіями експериментів, що дозволяє отримати нову інформацію щодо впливу
геометрії палі (її довжини), а також розміру та розташування дефектів — на
зміну кількісних та якісних характеристик відлунь початкових сигналів від
дефектів в палі.
4. Оцінено реальний вплив на характер сигналограми таких параметрів
збудження та запису сигналів, як тип молотка, резонансна частота датчика,
крок у часі, частота дискретизації та взаємна схема розташувань датчика і місця
завдавання ударного збудження, що важливо для вдосконалення існуючої
методики проведення випробувань ТС ЗП у натурних умовах, а також у
сукупності з матеріалами математичного моделювання є експериментальнотеоретичною основою для створення методики оцінки ТС ЗП з визначення
дефектів, що складають 30% і більше від площі поперечного перерізу палі в
найвужчому місці дефекту.
5. Отримані експериментальні результати є базовими для ідентифікації
теоретичних моделей хвильових процесів різного ступеня складності в ЗП та
підсумкової оцінки їхньої адекватності.
6. Отримали подальший розвиток теоретичні моделі, що враховують
розповсюдження поздовжніх, поперечних, зсувних та згинальних хвиль у
вбудованих у ґрунт ЗП, які чисельно реалізовані за допомогою МСЕ та МСК.
7. Удосконалено чисельні методи розрахунку хвильових процесів в ЗП на
основі хвильової факторизації та поверхневої хвилі для оцінки інтегральних
характеристик залізобетонних конструкцій.
8. Запропоновано метод оцінки динамічного модуля Юнга ґрунту під
основою палі з використанням технології ударного луно-методу та
моделювання методом скінчених елементів.
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АНОТАЦІЯ
Вусатюк А.Є. Оцінка технічного стану залізобетонних паль у ґрунті за
допомогою неруйнівних методів. - На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». - Державне
підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»,
Київ, 2019.
Метою роботи є розробка експериментально-методичних засад діагностики ЗП
у ґрунті з можливістю визначення дефектів розмірами менш ніж 50 % від їх
поперечного перетину.
У дисертації здійснено експериментальні дослідження та математичне
моделювання технічного стану (ТС) залізобетонних паль (ЗП) при різних видах
дефектів стовбура паль. Уперше розроблено методику, проведено експерименти і
отримані нові дані про ТС непорушених ЗП і ЗП з дефектами в поперечному
перетині з реєстрацією відлунь двох типів хвиль. Удосконалено чисельний метод
розрахунку хвильових процесів в ЗП на основі хвильової факторизації. За
допомогою бази даних експериментальних досліджень, записаних приладом ТКС-1
та цифровим осцилографом Metrix OX 8020, тепер можна в реальних умовах
порівняти такі фактори, як тип молотка і тип датчика та оцінити їхній вплив на
характер сигналограми, що важливо для вдосконалення існуючої методики
проведення випробувань ТС ЗП у натурних умовах, а також у сукупності з
матеріалами математичного моделювання є експериментально-теоретичною
основою для створення методики оцінки ТС ЗП з визначення дефектів, які
складають 30% і більше від площі поперечного перерізу палі в найвужчому місці
дефектного відрізка.
Прийнято участь розроблені трьох нормативних документів Мінрегіону
України щодо визначення міцності бетону, які введені в дію.
Ключові слова: залізобетонні палі, неруйнівні методи, двохвильові моделі ЗП,
дефекти стовбура паль.
АННОТАЦИЯ

Вусатюк А.Е. Оценка технического состояния железобетонных свай в
грунте при помощи методов неразрушающего контроля. - На правах
рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения». Государственное предприятие «Государственный научно-исследовательский
институт строительных конструкций», Киев, 2019.
В диссертации осуществлены экспериментальные исследования и
математическое моделирование технического состояния (ТС) железобетонных свай

20
(ЖС) при различных видах дефектов ствола свай. Впервые разработана методика,
проведены эксперименты и получены новые данные о ТС ненарушенных ЖС и ЖС
с дефектами в поперечном сечении с регистрацией откликов двух типов волн.
Усовершенствован численный метод расчета волновых процессов в ЖС на основе
метода волновой факторизации. С помощью базы данных экспериментальных
исследований, записанных прибором ТКС-1 и цифровым осциллографом Metrix
OX 8020, теперь можно в реальных условиях сравнить такие факторы как тип
молотка и тип датчика, оценить их влияние на характер сигналограммы, что важно
для совершенствования существующей методики проведения испытаний ТС ЖС в
натурных условиях, а также в совокупности с материалами математического
моделирования является экспериментально-теоретической основой для создания
методики оценки ТС ЖС по определению дефектов, которые составляют 30% и
более от площади поперечного сечения сваи в самом узком месте.
Принято участие в разработке трех нормативных документов Минрегиона
Украины относительно определения прочности бетона, которые введены в
действие.
Ключевые слова: железобетонные сваи, неразрушающие методы,
двухволновые модели ЖС, дефекты ствола свай.
ANNOTATION

Vusatiuk A.E. The experimental-analytical assessment of the technical state of
reinforced concrete piles in soil using non-destructive testing methods. – Qualifying
scientific work as a manuscript.
Technical Science candidate’s thesis on 05.23.01 «Building constructions, buildings
and structures». – State Enterprise «The State Research Institute of Building
Constructions», Kyiv, 2019.
The purpose of this work is developing experimental and methodical principles of
diagnostics of concrete piles, which are embedded in soil and contain defects less than
50% of their cross-section.
The dissertation is devoted to experimental research and mathematical modeling of
the technical condition (TC) of reinforced concrete piles (RCP) with different types of
cracks throughout the pile. For the first time after the method was developed and
experimental researches were finished a new data about base condition of RCP with and
without defects in the cross section using the recording of echoes of two types of waves
were obtained. The numerical method for modeling wave processes in RCP is improved
using the method of wave factorization. Due to using the database of experimental studies
recorded by the TKC-1 and digital oscilloscope Metrix OX 8020, now it is possible to
compare such factors as the type of hammer and the type of sensor in real conditions and
evaluate their influence on the character of the signal. It is important for improving the
existing methodologies for leading the nondestructive testing of RCP in the natural
conditions. In addition, this experimental data and the results of mathematical modeling
could give an experimental and theoretical basis for the creation of a methodology for
evaluating the TC of RCP with defects that size is 30% and more of the square of pile’s
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cross-sectional area in the narrowest defective segment.
Participation in developing of the three standards of the Ministry of Regional
Development of Ukraine has been taken. These standards regard the determination of
concrete’s strength of concrete and stay in actual status now.
Key words: piles, technical state, experiment, echo-method, two-wave models.

