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Выводы. С позиций геофизического контроля все типы кластерно-
иерархических структур равноценны, если соблюдается соотношение между 
длиной физического сигнала излучения и размером исследуемой структуры. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Паламарчук Т.А. Элементы механосинергетики породного массива /  
Т.А. Паламарчук, В.Я. Кириченко, Б.М. Усаченко. - Днепропетровск: Лира ЛТД, 
2006. - 307 с. 

2. Гречихин Л.И. Взрывные технологии в шахтном строительстве / Л.И. Гре-
чихин, О.И. Рублева // Вестник. Современные проблемы шахтного и подземного 
строительства. - Донецк: Инфо-Пресс, 2006. - Вып. 7. - С. 100-110. 

3. Эланский М.М. Петрофизические связи и комплексная интерпретация 
данных промысловой геофизики / М.М. Эланский. - М.: Недра, 1978. 

 
Стаття надійшла 10.12.2008 р. 

Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Коміром В.М. 
 

УДК 539.421:620.179.17 
 

НЕПЕРЕРВНИЙ КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ 

 
Глива В.А., к.т.н., доц., Запорожець О.І., д.т.н., проф. 
Національний авіаційний університет, м. Київ 
Україна, 03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1 
Ковтун І.М., к.т.н., доц., Левченко Л.О., к.е.н., доц. 
Національний технічний університет України „Київський політехнічний 
 інститут” (НТУУ„КПІ”) 
Україна, 03056, м. Київ, вул.. Борщагівська115/3 
E-mail: larlevch@mail.ru 
 

Разработан метод непрерывного автоматического контроля физического со-
стояния металлических конструкций в недоступных и труднодоступных местах 
за счет регистрации сигналов акустической эмиссии и токов утечки в элементах 
конструкций. Предложенная методика позволяет накапливать, обрабатывать за-
регистрированные сигналы и предупреждать об их приближении к критическим 
уровням в автоматическом режиме. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, акустическая эмиссия, токи утечки. 
 
The method of continuous automatic control of bodily condition of metallic con-

structions is developed in inaccessible and difficult of access places due to registration 
of signals of acoustic emission and currents of loss in the elements of constructions. 
The offered method allows to accumulate, process the registered signals and warn of 
their approaching to the critical levels in the automatic mode. 

Keywords: non-destructive control, acoustic emission, currents of loss. 
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Вступ. Актуальним напрямком підвищення техніко-економічних показників 
ефективності експлуатації металевих конструкцій різного призначення є забез-
печення захисту конструкцій від раптових руйнувань, підвищення їх надійності, 
безпечності та продовження термінів експлуатації. Реалізації цих задач значною 
мірою сприяє виконання дефектації елементів конструкцій згідно з їх фактичним 
станом замість традиційних планових дефектацій і оглядів, що забезпечується 
використанням сучасних методів технічної діагностики [1]. Особливо це стосу-
ється конструкцій, розташованих у недоступних або важко доступних місцях 
(обладнання шахт, тунелів тощо). 

Аналіз сучасного стану проблеми. Основними факторами негативного 
впливу на міцнісні характеристики металевих конструкцій є тріщиноутворення 
внаслідок утоми металу як результат механічних, термічних та корозійних про-
цесів, що виникають при експлуатації споруд. При цьому головною причиною 
корозійних ушкоджень металевих конструкцій є електрокорозія внаслідок не-
контрольованого протікання електричних струмів елементами конструкцій [2].  

Одним з найбільш прийнятних і добре опрацьованих методів неруйнівного 
контролю металевих конструкцій є метод акустичної емісії. Технічна і економі-
чна доцільність його використання обумовлена тим, що цей метод не оперує 
шкідливими для працюючих випромінюваннями і не потребує подачі у контро-
льований елемент конструкції тестових сигналів. 

Проте більшість досліджень та прикладних розробок щодо використання 
цього методу стосуються споруд та конструкцій спеціального призначення [3] і 
регламентуються національними і міждержавними нормативами з неруйнівного 
контролю та моніторингу будівельних конструкцій [4, 5]. Методики та облад-
нання виявлення дефектів у більшості об’єктів, в основному, спрямовані на ло-
калізацію джерел тріщиноутворень, використовують багатоканальну апаратуру і 
призначені для здійснення періодичного контролю конструкцій, що потребує 
переміщення обладнання в межах об’єкта [6] і не забезпечує неперервного конт-
ролю визначеного параметра. Такі комплекси контролюють один з параметрів і 
не забезпечують комплексний моніторинг фізичного стану металоконструкцій. 
До того ж вони не прийнятні для використання у важко доступних місцях. 

Постановка задачі. В Україні значна кількість об’єктів промислового призна-
чення, виробничого обладнання експлуатується за умов, близьких до граничних. 
Тому все актуальнішою стає задача своєчасного виявлення найнебезпечніших для 
міцності конструкцій дефектів типу тріщин за умов деградації матеріалу, що відбу-
вається внаслідок тривалої їх експлуатації під дією механічних та корозійних чин-
ників і фізичних полів. Це потребує розроблення простих в експлуатації та 
маловитратних засобів неперервного контролю фізичного стану металевих конс-
трукцій, особливо тих, що перебувають під значним та циклічним навантаженням і 
не обладнані засобами катодного захисту від електрокорозії. 

Метою роботи є розроблення методу неперервного, автоматичного контро-
лю фізичного стану металевих конструкцій за рахунок реєстрації струмів витоку 
і акустичної емісії у елементах конструкцій, з одночасним накопиченням, обро-
бленням і візуалізацією отриманих сигналів та автоматичним повідомленням 
про їх наближення до критичних рівнів.  
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Накопичені експериментальні дані свідчать про можливість надійного діаг-
ностування методом акустичної емісії моментів зароджування утомних і коро-
зійних тріщин та періодів їх активного розвитку у металевих конструкційних 
матеріалах, а також реєструвати неконтрольовані електроструми (струми вито-
ку), що протікають елементами конструкцій, без порушення їх цілісності 
(роз’єднання). 

Передумовами розроблення пропонованої методики є те, що зв’язок між 
тріщиноутвореннями внаслідок термічних, механічних і корозійних впливів на 
основні конструкційні матеріали  та частотними і амплітудними параметрами 
акустичної емісії експериментально досліджено, теоретично обґрунтовано та 
узагальнено [7 - 9]. 

Матеріал і результати дослідження. Попередні дослідження і розробки 
[10] довели можливість високоточної (з відносною похибкою до 3 %) реєстрації 
рівнів магнітних полів промислової частоти 50 Гц та її гармонік і звукового тис-
ку за допомогою персонального комп’ютера, укомплектованого високоякісною 
звуковою картою, і спеціальних датчиків без використання додаткових підсилю-
вачів та аналого-цифрових перетворювачів. Такий підхід знижує імовірність по-
яви електричних завад з боку додаткових пристроїв у вимірювальному тракті та 
спрощує процедуру ідентифікації шуканих сигналів. Пропоноване обладнання 
для контролю фізичного стану металевих конструкцій складається з датчиків ма-
гнітного поля, за змінами якого реєструються чисельні значення електрострумів, 
що протікають конструкціями, датчиків акустичної емісії, з’єднаних лініями 
зв’язку з персональним комп’ютером, який працює під управлінням операційної 
системи сімейства Windows, має програмне забезпечення для аналізу частотного 
спектра та інтерфейс для візуалізації отримуваної інформації.  

Електроструми витоку, що протікають елементами контрольованої констру-
кції, реєструються наступним чином. Ферорезонансний датчик магнітного поля 
[10] закріплюється на поверхні конструкції без гальванічного контакту з нею і 
лінією зв’язку, через стандартний рознімач, підключається до лінійного входу 
звукової карти (Line-IN). У звуковій карті отримувані сигнали відцифровуються 
і в подальшому аналізуються програмою аналізу частотного спектра (у нашому 
випадку Spectrogram). Параметри електроструму отримуються автоматичним 
перерахунком чисельних значень магнітного поля, виходячи з фундаментальних 
співвідношень між рівнями магнітних полів та електрострумів, що їх генерува-
ли. Зареєстрована інформація унаочнюється на екрані відеомонітора у координа-
тах „частота” - „ сила струму”. Датчики попередньо калібруються з 
використанням відповідних генераторів.  

Для підвищення достовірності вимірювань необхідне врахування впливу магні-
тного фону у місці проведення контролю. Найбільш ефективним засобом унемож-
ливлення такого впливу є екранування датчиків. Найприйнятніші екрануючі 
матеріали – листовий пермалой та аморфні металеві сплави. У практичній роботі 
слід враховувати, що набуття пермалоєм екрануючих властивостей після механіч-
ної обробки відбувається внаслідок відпалу. Визначено, що шар пермалою завтов-
шки 1 мм ослаблює магнітне поле у 10 - 15 разів, а екрани з аморфних металевих 
сплавів – на порядок ефективніші, проте вартість таких матеріалів дуже висока. 
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Реєстрація сигналів акустичної емісії виконується за майже аналогічною 
схемою. Датчик акустичної емісії (наприклад ДАЭ – 002Р, GT200) закріплюєть-
ся на попередньо зачищеній поверхні металевої конструкції за допомогою спеці-
ального акустопрозорого клею („Шмель” або інший), чи механічно, з 
використанням акустопрозорої субстанції. В якості останньої добре підходить 
епоксидна смола без затверджувача. Лінією зв’язку датчик підключається через 
стандартний рознімач до мікрофонного входу звукової карти (Mic), де сигнали 
відцифровуються. Наступним кроком є оброблення отриманих сигналів тією ж 
програмою аналізу частотного спектра і відображення отримуваних сигналів на 
екрані відеомонітора у координатах „частота” - „ амплітуда” (рис. 1).  

 

 
Рисунок – 1 Акустограма циклічно навантаженої сталі 30 ХГС,  

1 – сигнали тріщиноутворення 
 
Сигнали акустичної емісії, які свідчать про початок процесів тріщиноутво-

рень, належать до ультразвукової частоти, тому звукова карта персонального 
комп’ютера повинна мати відповідні характеристики.  

Розроблено спеціальне програмне забезпечення, в якому отримані сигнали 
аналізуються та оброблюються програмою аналізу частотного спектра Spectro-
gram 12 та передаються у базу даних, реалізовану на Delphi 7, для подальшого 
оброблення отриманої інформації.  

Достовірність акустоемісійного контролю визначається ефективністю функ-
ціонування усіх ланок вимірювального тракту. Слід враховувати амплітудно-
частотні характеристики перетворювачів акустичної емісії, відстані передачі ін-

1 
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формації (для ДАЭ - 002-до 50 м), а також необхідність калібрування засобу ві-
зуалізації, виходячи з робочих параметрів звукової карти. Для здійснення, як у 
даному випадку, попереднього контролю стану металоконструкцій необхідно 
мати відомості про зв’язок початку процесу тріщиноутворення та частотними і 
амплітудними характеристиками сигналів акустичної емісії для конструкційного 
матеріалу, що визначається зі спеціальних довідкових джерел.  

Проте визначення моменту старту мікротріщин у конструкційних сплавах, 
величини її субкритичного росту можливе за методикою оцінки нижнього поро-
гового значення коефіцієнта інтенсивності напружень, запропонованою у [6]. 

Згідно з моделлю докритичного росту тріщини у квазікрихкому тілі (без 
урахування впливу зовнішнього середовища) значення одиночного стрибка трі-
щини ∆l  пов’язане з коефіцієнтом інтенсивності напружень моменту старту мі-
кротріщини К, при якому відбувається стрибок, як  

 
∆l=ВК2 , 

 
де В – емпірична константа матеріалу. 
Ця залежність зберігається також при корозійному розтріскуванні, а швид-

кість росту тріщини V, яка у цьому випадку э функцією коефіцієнта інтенсивно-
сті напружень, визначається як 

 

t

BK
V

2

∆
= . 

 
Приріст тріщини ∆l фіксується металографічними методами. За відомими 

значеннями ∆l та навантаження визначається величина К. Інтервал часу між 
одиничними стрибками тріщини оцінюється наступним чином. При значному 
підростанні мікротріщини відбувається певна кількість подій акустичної емісії, 
що супроводжують кожний стрибок тріщини. Сума стрибків визначає підрос-
тання і легко фіксується за відповідними їм сигналами акустичної емісії. Вимі-
рюючи час від моменту прикладання навантаження t1 до моменту зупинки її 
росту t2 , за сигналами акустичної емісії на акустограмі паралельно фіксується 
кількість подій, що знаходяться у цьому інтервалі підростання ∑ ∏. Тоді час між 
стрибками визначається як 

 

∏∑

−= 12
c

tt
t . 

 
За допомогою експериментальних даних tc , ∆l , К, враховуючи, що  
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знаходиться константа матеріалу В 
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Далі за відомою константою матеріалу В визначається його нижнє порогове 

значення коефіцієнта інтенсивності напружень за умови базової швидкості по-
ширення тріщини 10-9 м/с, коли її підростання вважається відсутнім. 

Обговорення результатів. Надійність метода обумовлюється тим, що при 
постійному або знакозмінному навантаженні на металоконструкцію сигнали 
акустичної емісії відсутні або мають випадковий характер за умови, що не пере-
вищено рівень попереднього навантаження (ефект Кайзера). Тобто сигнали, які 
свідчать про ініціалізацію негативних процесів у матеріалі з’являються при під-
вищенні, з будь-яких причин, навантаження на контрольовану конструкцію. Він 
дозволяє також отримувати сумарний підрахунок імпульсів акустичної емісії за 
інтервал часу спостережень в обраній системі координат. 

При використанні пропонованої методики слід враховувати, що у механіч-
них або зварних з’єднаннях сигнали акустичної емісії значною мірою затухають 
та спотворюються. Для локалізації осередку тріщиноутворення треба використо-
вувати систему датчиків та реєструвати різночасність приходу сигналів до засо-
бу накопичення інформації, що дає змогу діагностувати конструкції великих 
розмірів і довжин. 

Враховуючи, що без залучення додаткових пристроїв у вимірювальному 
тракті до одного персонального комп’ютера можливе підключення єдиного пе-
ретворювача акустичної емісії, додаткові датчики підключаються до інших 
комп’ютерів, об’єднаних у локальній мережі, а отримана інформація передається 
на сервер мережі або персональний комп’ютер уповноваженої особи. Достовір-
ність заходів моніторингу у цьому випадку може бути забезпечено тільки за 
умови точної синхронізації системного часу окремих комп’ютерів, що досяга-
ється за рахунок її автоматизації програмними засобами. Описані напрацювання 
було втілено у [11]. 

На наступному етапі найбільш доцільним є залучення спеціальної апаратури 
та фахівців, якщо наявність такого осередку (осередків) надійно зафіксовано. 

Висновки. Розроблена методика та реєструючи засоби поточного контролю 
фізичного стану металевих конструкцій досить прийнятні для здійснення непе-
рервного, автоматичного моніторингу основних факторів негативного впливу на 
міцнісні властивості металевих конструкцій та споруд в цілому. Засоби системи 
дозволяють виконувати одночасне оброблення, накопичення, візуалізацію отри-
маної інформації та автоматичне повідомлення про появу струмів витоку і осе-
редків тріщиноутворень у елементах конструкцій.  

Дослідження у реальних умовах експлуатації довели надійність компонентів 
системи та економічну доцільність її використання для контролю за станом 
об’єктів, які мають несучі металеві конструкції, доступ до яких ускладнений або 
неможливий.  
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Використаний методологічний підхід є перспективним щодо розширення 
переліку відстежуваних параметрів та вдосконалення технологій локалізації осе-
редків негативних фізичних процесів і явищ як у елементах металевих констру-
кцій, так і у будівлях та спорудах як загального, так і спеціального призначення. 
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