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1. Посібник по роботі з формами ведення та відображення інформації.

мал.1

Таблична форма складається з рядків та стовпців (мал.1). Кожен рядок, це запис в БД.
Кожний стовпець, це поле БД. Користувач має можливість вносити свою інформацію додаючи
записи (рядки). Додавати або змінювати стовпці (поля) неможливо, за винятком приховання
існуючих.
Кожний стовпець має свій заголовок з назвою. Заголовок можливо використовувати для
сортування та виборки (використовуючи фільтри) інформації.
Кожен рядок починається з поля індикатору. В ньому відображається номер запису та стан
редагування.
В разі великої кількості рядків та стовпців не вся інформація відображається у вікні. За
допомогою вертикальної та горизонтальної смуги прокрутки можливо переміщувати рядки та
стовпці відносно вікна.
В зоні горизонтальної смуги прокрутки розташовані панелі навігації та пошуку.
Панель навігації.

Панель навігації призначена для пересування по рядкам таблиці та їх редагуванню. (мал. 2)
мал.2

Позначення піктограм зліва направо:
 на перший запис;
 на один запис вгору;
 на один запис вниз;
 на останній запис;
 додати запис;
 вилучити запис;
 редагувати запис;
 підтвердити зміни;
 відмінити зміни;
 оновити.
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Панель пошуку.
Панель пошуку призначена для пошуку та фільтрації інформації (мал.4).
Для пошуку необхідно внести текст у вікно панелі. У таблиці відповідні пошуку записи виділяються окремим кольором (мал.3).
В разі необхідності можливо застосувати фільтр, щоб отримати набір записів,
задовольняючих масці (шаблону) пошуку.
Призначення піктограм:
- пересування по записам, задовольняючих пошуку;
- застосування фільтру;
- відміна пошуку або фільтрації.

мал.3

мал.4

Індикатор рядка (запису).
Поле індикатора рядка (мал.5) призначене для відображення:
 номера рядка;
 стану редагування.
Визначення стану поточного рядка (запису) по піктограмі:
 перегляд;
 редагування;
 вставка.
мал.5
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Заголовок стовпця (поля).
Заголовок використовується для відображення назви поля БД. Токож його можливо використовувати для сортування та фільтрації інформації
пов`язанної з ним.

мал.8
мал.6

мал.7

мал.9

Для сортування, заголовок використовується як кнопка (мал.7). Натискання лівою кнопкою мишки по ньому призведе до сортування даних
цього стовпця. Одночасно поряд з назвою з`явиться маркер напрямку сортування. Повторне натискання призведе до зміни напрямку сортування.
Підведення курсора мишки до назви стовпця призводить до появи кнопки меню фільтрації даних (мал.8). Натискання цієї кнопки відкриє меню
фільтру (мал.9).
Меню фільтру має постійні пункти (у дужках):
 Очистити фільтр
- знімає всі обмеження встановлені фільтром у всіх стовпцях;
 Фільтр користувача - відкриває вікно фільтру користувача поточного стовпця (мал.10);
 Всі
- всі записи поточного стовпця;
 Не пусті
- записи поточного стовпця, які заповнені даними;
 Пусті
- записи поточного стовпця, в яких відсутні дані.
Меню фільтру також може мати пункти, які залежать від стовпця (з квадратними позначками), в даному випадку:
ПАТ «Подільский цемент»;
Столиця Сервіс;
ТОВ «Автобудкомплекс -К»;
ТОВ «Омельянівський кар`єр».
Вибір пункту меню призведе до включення фільтру за його назвою, для поточного стовпця. Припустимий множинний вибір (мал.9).
Посібник 1-3
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Вибір пункту меню «Фільтр користувача» відкриває відповідне вікно (мал.10).

мал.11

мал.10
За допомогою цього вікна користувач має змогу самостійно налагодити фільтр. З лівого боку вікна у випадаючому списку вибирається
функція (мал.11). З правого боку - значення функції (вибирається зі списку або вводиться вручну). В прикладі відображеному на мал.10 вибираються
записи стовпця, які задовольняють вимогам: (менше або дорівнює 355) або (дорівнює 377).
Використання фільтру можливе одночасно, як для одного, так і для декількох стовпців. Стовпці, до яких застосований фільтр, позначені у
заголовку (в правому верхньому кутку) піктограмою
Користувач в змозі, самостійно, налагоджувати порядок та розмір стовпців.
Для того, щоб пересунути стовпець на інше місце необхідно:
 підвести курсор на заголовок стовпця;
 натиснути та утримувати ліву клавішу мишки;
 не відпускаючи клавішу мишки перетягнути стовпець на потрібне місце;
 відпустити клавішу мишки.
Для зміни розміру стовпця (збільшення або зменшення ширини) необхідно:
 підвести курсор до правого краю заголовку, доки зображення курсора не зміниться на
 натиснути та утримувати ліву клавішу мишки;
 не відпускаючи клавішу мишки збільшити (пересуваючи курсор праворуч) або зменшити (пересуваючи курсор ліворуч) ширину стовпця;
 відпустити клавішу мишки.
В разі необхідності можливо приховати деякі стовпці. Для цього необхідно натиснути кнопку на заголовку стовпця індикатора (мал.6).
В вікні, яке відкрилось, вибрати пункт меню «видимі стовпці». Відкриється підменю з повним переліком стовпців та позначками ( √ ) присутності,
або ( ) відсутності їх в таблиці. Знімаючи або ставлячи позначку √ приховуємо або відновлюємо видимість стовпця.
Можливість керування наявністю стовпців присутня у всіх таблицях за винятком довідників.
Зміни порядку, ширини, стану видимості стовпців зроблені користувачем – адміністратором, зберігаються і поширюються для всіх.

Посібник 1-4
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Робота з даними.
Додавання нового запису (рядка):
 натисканням відповідної піктограми в панелі навігатора (мал.2);
 з клавіатури використовуючи клавішу « Insert »;
 у разі знаходження на останньому рядку (запису) таблиці з клавіатури використовуючи клавішу « ↓ ».
Під час додавання піктограма в індикаторі рядка має вигляд відповідно режиму «вставка» (мал.5).
Після завершення внесення даних необхідно зберегти інформацію.
Збереження інформації:
 натисканням відповідної піктограми в панелі навігатора (мал.2);
 зміною поточного рядка (перейти на будь-який інший запис таблиці клавішами « ↓ » « ↑ », або мишкою);
 додаванням нового рядка.
Після збереження піктограма в індикаторі рядка має вигляд відповідно режиму «перегляд» (мал.5).
Відмова від збереження:
 натисканням відповідної піктограми в панелі навігатора (мал.2);
 з клавіатури використовуючи клавішу « Esc ».
Редагування запису (рядка):
 натисканням відповідної піктограми в панелі навігатора (мал.2);
 мишкою, клацнувши на необхідній позиції.
Під час редагування піктограма в індикаторі рядка має вигляд відповідно режиму «редагування» (мал.5).
Збереження або відмова виконується так само, як і під час додавання.
По завершенні піктограма в індикаторі рядка має вигляд відповідно режиму «перегляд» (мал.5).
Вилучення запису (рядка):
 натисканням відповідної піктограми в панелі навігатора (мал.2);
 з клавіатури використовуючи клавішу « Delete ».
Після вилучення відновити інформацію неможливо.
У випадку закриття поточного вікна без збереження – нові дані (останній внесений запис або зміни у коригованому запису) будуть втрачені.
У всіх таблицях, за винятком довідників, передбачено отримання звітної інформації. Для цього необхідно визвати контекстне меню. Воно
визивається натисканням правої кнопки мишки в будь-якому місці таблиці. У демонстраційній версії цей режим обмежений.
Посібник 1-5
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2. Опис І П К «Лабораторія».
Головне вікно програми.

мал.1

Головне меню програми.






Довідники;
Відбір та випробування сировини;
Випробування зразків продукції;
Зарезервовано;
Про программу.
Інформація про користувача програми.
В режимі «Про программу» наведена інформація про користувача програми, в даному випадку - Демонстраційна версія.
Демонстраційна версія обмежує деякі функціональні можливості програми, але в цілому дозволяє користування.
Опис 2-1
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Вікно роботи з довідниками.

мал.2

Меню роботи з довідниками.


Нормативні документи;



Постачальники та замовники сировини та послуг;



Персонал випробувальної лабораторії;



Місця відбору проб сировини та матеріалу;



Місця зберігання сировини та матеріалів;



Сировина та матеріали;



Прилади та обладнання лабораторії.



Продукція.
Опис 2-2
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Вікно роботи з журналами сировини.

мал.3

Меню роботи з журналами сировини.

Меню дозволяє обрати параметри відображення інформації:




Тип журналу;
Період виборки;
Вид сировини.
мал.4
Опис 2-3
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Тип журналу.
Можливо обрати один з двох варіантів:
 відбір;
 випробування.
Незалежно від обраного варіанту відображаються два журнали, але змінюється їх вигляд та розташування.
В разі обрання журналу відбору верхня таблиця відображає інформацію про відбор проб за обраний період. Нижня таблиця відображає
пов`язану з обраним рядком журналу відбору проб інформацію з журналу випробувань. Таке розташування зображене на малюнку 3.
Слід розуміти, що журнали пов`язані між собою. Ми змінюємо тільки їх вигляд. У верхній таблиці відображається інформація обраного
журналу за обраний період, а в нижній відображають пов`язану з цим журналом інформацію.
Журнал відбору проб є початковим - неможливо додати записи в журнал випробувань, за відсутності запису в ньому. Так само, під час
вилучення запису з журналу відбору – вилучаються записи з журналу випробувань.
Період виборки журналу.
Можливо обрати будь-який період, але слід пам`ятати:
 обрання великого періоду виборки призведе до навантаження на обладнання та затримку отримання результатів (в разі об`ємної БД);
 роздрукувати журнал випробувань можливо тільки за повний місяць.

Фільтр журналу – вид сировини.
Журнал відбору проб можливо переглядати, як по всім видам сировини (обрання з випадаючого списку порожнього рядка мал.4), так і
по окремим (зазначеним у випадаючому списку мал.4). Журнал випробувань потребує обов`язкового обрання виду сировини.

Опис 2-4

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Вікно роботи з журналами випробувань.

мал.5

Меню роботи з журналами контролю випробувань.

мал.6

Доступні режими зазначені в випадаючому меню. Перелік режимів доповнюється в нових версіях програми.
Опис 2-5
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Про програму.
Вікно режиму «про програму» збігається з головним вікном програми під час запуску комплексу, та зображене на малюнку 1.

Налаштування користувачем параметрів звітної інформації.
I. Адреса організації. В довідник організацій додати запис, співпадаючий з назвою користувача програми ( вікно - «Про програму» поле«Користувач»). Адреса організації використовується під час друку протоколів.
II. З`єднання документів , сформованих користувачем, з конкретними записами у журналах та довідниках (протоколи, акти, сертифікати,
нормативні документи та інше). Сформовані користувачем документи зберігати в зазначених нижче теках.
Формат документів: pdf. Необхідна присутність на комп’ютері користувача програмного забезпечення для роботи з pdf файлами
(не входить в поставку ІПК). Кнопка для відкриття документа доступна тільки в режимі редагування.
 Довідник нормативних документів.
Документи зберігати в теці DSTU. Назва документу – значення поля «Назва».
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Назва» відповідного запису.
 Журнали випробування сировини :
 хімічних добавок;
 цементів загально будівельного призначення;
 щебеню з щільних гірських порід;
 прокату арматурного, муфт, виробів зварних;
 піску для будівельних робіт;
 піску з відсівів дроблення гірських порід;
 вапна будівельного;
 штучних пористіх заповнювачів;
 активних мінеральних добавок.
Документи зберігати в теці SIROVINA. Назва документу – значення поля «Реєстраційний номер журнала відбора проб».
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Примітка» відповідного запису.
 Журнал відбору суміші.
Документи зберігати в теці SUMISHI. Назва документу – значення поля «№».
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Нотатки» відповідного запису.
 Журнал випробування міцності за контрольними зразками.
Документи зберігати в теці ZRAZKI. Назва документу – значення поля «Акт відбору проб».
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Нотатки» відповідного запису.
 Журнал випробування на морозостійкість.
Документи зберігати в теці FROZEN. Назва документу – значення полів «Відбір проб №»+«Відбір проб дата»
(приклад назви 7219.25.06.2018.pdf).
Опис 2-6
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Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Нотатки» відповідного запису.
Журнал випробування на стиранність.
Документи зберігати в теці RUB.
Назва документу – значення полів «Відбір проб №»+«Відбір проб дата»+«Випробування дата»+«Випробування метод»
(приклад назви 7207.18.06.2018.26.06.2018.круг.pdf).
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Нотатки» відповідного запису.
Журнал випробування зразків на водонепроникність.
Документи зберігати в теці WATERPROOF. Назва документу – значення поля «Акт відбору/ідентифікації проб».
Журнал випробування зразків на визначення деформацій усадки.
Документи зберігати в теці SLUMP. Назва документу – значення поля «Акт відбору/ідентифікації проб».
Довідник приладів, сертифікат повірки обладнання.
Документи зберігати в теці PRILAD. Назва документу – значення поля «Сертифікат».
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Сертифікат» відповідного запису.
Журнал відбору та випробування вібропресованих виробів.
Документи зберігати в теці FEM. Назва документу – значення поля «№».
Відкривається документ натисканням кнопки в полі «Нотатки» відповідного запису.
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3. Довідник нормативних документів .
Призначення довідника.
Довідник призначений для подальшого використання під час формування лабораторних журналів, протоколів випробувань та оперативного
ознайомлення співробітників лабораторії з вимогами нормативних документів (ДСТУ, ТУ, EN).

Додаткова інформація.
Кожний запис з довідника можливо пов’язати з протоколом випробування сировини, вказавши в випробуваннях якої сировини керуються цим
нормативним документом.
Записи довідника доступні для редагування користувачем. Записи можна додавати, виправляти та вилучати.
Обмеження на вилучення запису: запис з довідника, який був використаний при формуванні журналів, не вилучається, програма сформує
повідомлення про неможливість вилучення.

Довідник нормативних документів 3-1
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4. Довідник контрагентів (організацій).
Призначення довідника.
Довідник призначений для подальшого використання під час формування лабораторних журналів.

Довідник об’єктів.

Довідник контрагентів 4-1
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Короткий опис полів довідника об’єктів.
Назва поля
Організація
Об’єкт код
Об’єкт назва
Договір №

Тип поля
Текст 11
Цілочислене
Текст 200
Текст 11

Договір дата

Дата

Короткий опис поля
Організація – вибирається користувачем з довідника.
Об’єкт код - вноситься користувачем.
Об’єкт назва – вноситься користувачем.
Договір № - вноситься користувачем (для виконання робіт по визначенню
міцності на об’єкті).
Договір дата - вноситься користувачем.

Обмеження

Додаткова інформація.
Довідник об’єктів використовується при формуванні журналу «Визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами».
Записи довідникі доступні для редагування користувачем. Записи можливо додавати , виправляти та вилучати. Адреса організації , назва якої
співпадає з назвою користувача програми, використовується під час друку протоколів.
Обмеження на вилучення запису: записи з довідників, які були використані при формуванні журналів, не вилучаються, програма сформує
повідомлення про неможливість вилучення. Для вилучення такого запису необхідно в документах, де присутнє посилання на нього, змінити код на
інший.

Довідник контрагентів 4-2
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5. Довідник кадрового складу В Л (працівників лабораторії).
Призначення довідника.
Довідник призначений для подальшого використання під час формування лабораторних журналів.

Додаткова інформація.
Записи довідника доступні для редагування користувачем. Записи можливо додавати, виправляти та вилучати.
Обмеження на вилучення запису: запис з довідника, який був використаний при формуванні журналів, не вилучається, програма сформує
повідомлення про неможливість вилучення. Для відображення інформації про звільнених працівників потрібно в стовпчику «звільнення» поставити
помітку на фільтр .
При виборі ПІБ виконавця в журналі відбору проб та журналах випробувань буде відображатись список тільки не звільнених працівників.

Довідник працівників лабораторї 5-1
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6. Довідник місць відбору проб матеріалу.
Призначення довідника.
Довідник призначений для подальшого використання під час формування лабораторного журналу відбору проб сировини (матеріалів).

Додаткова інформація.
Записи довідника доступні для редагування користувачем. Записи можливо додавати, виправляти та вилучати.
Обмеження на вилучення запису: запис з довідника, який був використаний при формуванні журналів, не вилучається, програма сформує
повідомлення про неможливість вилучення.

Довідник місць відбору проб.6-1
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7. Довідник місць розвантаження матеріалу.
Призначення довідника.
Довідник призначений для використання під час формування лабораторного журналу відбору проб сировини (матеріалів).

Додаткова інформація.
Записи довідника доступні для редагування користувачем. Записи можливо додавати, виправляти та вилучати.
Обмеження на вилучення запису: запис з довідника, який був використаний при формуванні журналів, не вилучається, програма сформує
повідомлення про неможливість вилучення.

Довідник місць розвантаження матеріалу.7-1
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8. Довідник матеріалів (ресурсів).
Призначення довідника.
Довідник призначений для подальшого використання під час формування лабораторних журналів.

Додаткова інформація.
На кожний запис довідника можливо додати вимоги, згідно нормативних документів, які будуть використані під час формування протоколів.

Довідник матеріалів (ресурсів).8-1
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Група - група сировини (матеріалу) – назва групи вибирається з довідника груп сформованого розробником. Кількість груп дорівнює
кількості журналів відбору та випробувань.
Кількість випробування - користувачем вноситься кількість сировини (матеріалу) в грамах, необхідного для випробування піску, гранітного
відсіву, щебінки. Під час заповненя журналу випробувань внесена кількість автоматично записується в журнал. Значення поля, в записах які
належать групі метал, вноситься в міліметрах та автоматично записується в поле «Довжина початкова» журналу випробувань металу та
використовується під час розрахунку відносного видовження.
Сито (інертні) мін - значення поля вноситься користувачем та використовується для автоматичного розрахунку Д мін. при заповнені
журналу випробувань щебінки. (Наприклад: щебінка фр. 5-10 Д мін = 5.00).
Сито (інертні) макс - значення поля вноситься користувачем та використовується для розрахунку Д макс. при заповнені журналу
випробувань щебінки. (Наприклад: щебінка фр. 5-10 Д макс =10.00.) Для записів які належать групам «Пісок», «Гран.відсів» вноситься значення
розміра сита, яке буде використоване при автоматичному розрахунку модуля крупності.
Записи довідника доступні для редагування користувачем. Записи можливо додавати, виправляти та вилучати.
Обмеження на вилучення запису: запис з довідника, який був використаний при формуванні журналів, не вилучається.

Довідник матеріалів (ресурсів).8-2
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9.

Довідник приладів та обладнання.

Призначення довідника.
Довідник призначений для використання під час формування протоколів випробування та аналізу.

Додаткова інформація.
Записи довідника інструментів доступні для редагування користувачем. Записи можливо додавати , виправляти та вилучати. (Контроль
коректності вилучення відсутній).
На кожний запис довідника можливо додати додаткову інформацію:
- відомості про сертифікацію;
- застосування в випробуваннях сировини (використовується під час формування протоколів випробування).
Код приладу підсвічується червоним кольором у випадку порушення дати наступної повірки, або до дати наступної повірки залишилось 45 діб.

Довідник приладів та обладнання 9-1
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10.

Довідник продукції.

Призначення довідника.
Довідник призначений для подальшого використання під час формування лабораторних журналів.

Довідник продукції сформований у вигляді дерева та складається з груп: ЗАЛІЗОБЕТОН; СУМІШІ; ФЕМ. В склад груп можливо додати
підгрупи. В склад підгруп входять вироби. Для виробів груп ЗАЛІЗОБЕТОН та ФЕМ є можливість внести геометричні розміри.
Внесені геометричні розміри зразків групи ФЕМ будуть відображатись в журналі відбору вібропресованих виробів.
Для додавання нових підгруп та виробів в підгрупи використовується режим «Вставка».
В програмному комплексі передбачена можливість експорту довідника видів сумішей з каталогу продукції користувача. Для цього
використовується файл в форматі XLS. Контекстне меню експорту доступне на формі довідника видів сумішей (випадаюче вікно в режимі
«Довідник продукції»). Обов`язковими є 3 та 4 колонки таблиці. Інші колонки та заголовок заповнювати не обов`язково.
Приклад файлу експорту:
Реєстр документів.С 01.03.13 по 09.04.17.Лабораторія заводу.
09.04.2017 11:26:46
Стадія

Дата

Бетон

1
В
роботі
В
роботі

2

3
БСГ В30 Р4 F200 W6 СМ ФБЗ0/0,5-1-Т (М10,15)
БСГ В30 Р4 F200 W6 ФБЗ30/1 (М5)

21.03.2013
21.03.2013

Код
рецепту
4

Діє з

по

5

6

7205

21.03.2013

31.12.9999

7125

21.03.2013

31.12.9999
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Для виробів групи СУМІШІ є можливість внести внести наступну інформацію:

«Загальні характеристики»

«Фізичні властивості»

Довідник продукції 10-2
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«Складові»

«Умови зберігання зразків»

Внесена та збережена інформація буде автоматично потрапляти в поля журналу відбору сумішей при внесені запису в журнал. (Внесену інформацію
в журнал можливо відкорегувати).
Важливо: при експорті довідника видів сумішей з каталогу продукції користувача вся внесена інформація про характеристики суміші з довідника
І Т Ц «Лабораторія» буде видалена !!!!.

Довідник продукції 10-3
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11. Журнал відбору проб сировини (матеріалів).
Призначення журналу.
Журнал відбору проб призначений для реєстрації факту відбору проб сировини (матеріалів) співробітниками лабораторії, згідно
регламентуючих ДСТУ.
Вікно журналу відбору проб сировини (матеріалів).

Додаткова інформація.
Всі поля журналу, за виключенням полів «Акт відбору/ідентифікації проб № », «Матеріал найменування», доступні для редагування
користувачем. Під час вилучення запису з журналу, програма сформує повідомлення попередження. В разі згоди користувача - запис з журналу
буде вилучено, разом з пов’язаним записом з журналу випробувань.
Друк журналу та звіту.
Журнал відбору проб друкується за повний місяць, без вибору сировини (матеріалу) та з автоматичним виключенням фільтру. Звіт не має цих
обмежень. Записи в журналі нумеруються прямою послідовністю. Протокол формується на обраний запис журналу.
Для друку необхідно відкрити контекстне меню (натисканням правої кнопки мишки), та вибрати відповідний пункт меню.

Журнал, звіт та протокол формуються в форматі XLS. Форма актів приведена в розділі 31.
Журнал відбору проб сировини 11-1
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Друкована форма журналу реєстрації актів відбору проб сировини (матеріалів).

Журнал відбору проб сировини 11-2
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12. Журнали випробувань сировини (матеріалів).
Призначення журналів.
Журнали випробувань сировини (матеріалів) призначені для реєстрації факту проведення випробувань сировини (матеріалів)
співробітниками лабораторії згідно регламентуючих нормативних документів, аналізу інформації про сировину (матеріал). В програмному комплексі
реалізована обробка та збереження інформації по випробуванням:
 піску для будівельних робіт;
 піску з відсіві дроблення гірських порід;
 щебеню з щільних гірських порід;
 цементу загальнобудівельного призначення;
 вапна будівельного;
 хімічних добавок;
 прокату арматурного, муфт, виробів зварних;
 штучних пористіх заповнювачів;
 активних мінеральних добавок.
Журнал випробувань друкується за повний місяць з вибором сировини (матеріалу).
Всі журнали можливо переглядати та редагувати в двох режимах:
 «журнал відбору проб»:
на кожний запис відбору внизу вікна відображується один запис журналу контролю;
 «журналу випробувань»: повний перелік записів журналу випробувань, за обраний період.
Додавати новий запис можливо виключно в режимі «журнал відбору проб». Коригування здійснюється в обох режимах. Формування звітної
інформації здійснюється в режимі «журнал випробувань».
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Друк журналів, звітів, протоколів та актів утилізації.
Журнали випробувань друкуються за повний місяць, з зазначенням сировини (матеріалу) та з автоматичним виключенням фільтру. Звіт не має
цих обмежень. Записи в журналі нумеруються прямою послідовністю. Протокол формується на обраний запис журналу.
Для друку необхідно відкрити контекстне меню (натисканням правої кнопки мишки), та вибрати відповідний пункт меню.

Журнал, звіт, протокол та акт утилізації формуються в форматі XLS. Форма акта утилізації приведена в розділі 32.
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13. Журнал випробувань піску для будівельних робіт (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань піску природнього.

Додаткова інформація.
Під час внесення часткових залишків на ситах програма контролює різницю між вагою проби для ВЗС та внесеними даними часткових
залишків на ситах. В разі, коли внесені дані більше ваги для ВЗС, показник «дно» засвітиться червоним кольором. Вираховується % залишків від
контрольної проби на ситах 10 та 5. Якщо значення більше 10 – засвітиться червоним кольором.
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Порожнистість, % - вираховується програмою автоматично згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-232:2010 яка приведена нижче.


  н 
V мл  1 
  100


1000




н

де

- істинна густина піску, г/см3;
- насипна густина піску, кг/м3;

Модуль крупності – вираховується програмою автоматично, за методикою, згідно з ДСТУ Б В.2.7-232:2010:
За результатами просіювання розраховують:
- частковий залишок на кожному ситі  i , % за масою, згідно з формулою:

i 
де

mi
m

- маса залишку на даному ситі, г;
- маса наважки, г.

- повний залишок на кожному ситі


де

mi
 100
m

i

 

 2 ,5 ,  1, 25 ,  i

i
2 ,5

, % за масою, згідно з формулою:
 

1 , 25

   

i

- часткові залишки на відповідних ситах, г.

 k , без зерен розміром понад 5 мм. згідно з формулою:
  1, 25   0, 63   0,315   0,16
 k  2, 5
100

- модуль крупності піску

де

 2, 5 , 1, 25 ,  0, 63 ,  0,315 ,  0,16

- повні залишки на ситі з круглими отворами діаметром 2,5 мм

і на ситах із сітками № 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 , %.
Модуль крупності розраховується по повних залишках на ситах починаючи з сита 2,5 мм, яке відповідає значенню поля «Сито (інертні) макс»
з довідника сировини (матеріалу) обранного матеріалу. В разі необхідності, можливо змінити значення цього поля на інше, але тільки на наявне сито
(10 мм, 7.5 мм, 5 мм, 2.5 мм, 1.25 мм, 0.63 мм, 0.315 мм, 0.16 мм).
В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний №» не коригується. Під час вилучення запису програма формує повідомлення
попередження.
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Друкована форма журналу випробувань піску.
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Протокол випробувань піску.

Крива розсіву побудована згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-232:2010.
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Аналіз якості піску.
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14. Журнал випробувань піску з відсівів дроблення гірських порід (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань піску з відсівів дроблення гірських порід.

Додаткова інформація.
При внесені часткових залишків на ситах програма контролює різницю між вагою проби для ВЗС та внесеними даними часткових залишків на
ситах. В разі, коли внесені дані більше ваги для ВЗС, показник «дно» засвітиться червоним кольором. Вираховується % залишків від контрольної
проби на ситах 10 та 5. Якщо значення більше 15 – засвітиться червоним кольором.
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Порожнистість, % - вираховується програмою автоматично згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-232:2010 яка зазначена нижче.


  н 
V мл  1 
  100


1000


Марка по дробимості визначається згідно таблиці (ДСТУ Б В.2.7-75-98):

де


н

- істинна густина піску, г/см3;
- насипна густина піску, кг/м3;

Марка
200
300
400
600
800
1 000
1 200

Марка по щільності визначається згідно таблиці (ДСТУ Б В.2.7-17-95):
Марка
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400

% дробимості
від
до
28.510
35.000
24.510
28.490
14.510
24.490
10.510
14.490
8.510
10.490
6.510
8.490
0.000
6.490
Насипна щільність сухого, кг/м3
від
до
0
250
251
300
301
350
351
400
401
450
451
500
501
600
601
700
701
800
801
900
901
1 000
1 001
1 100
1 101
1 200
1 201
1 500
1 501
1 800
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Модуль крупності – вираховується програмою автоматично, за методикою, згідно з ДСТУ Б В.2.7-232:2010:
За результатами просіювання розраховують:
- частковий залишок на кожному ситі  i , % за масою, згідно з формулою:

i 
де

mi
m

mi
 100
m

- маса залишку на даному ситі, г;
- маса наважки, г.

- повний залишок на кожному ситі

i

, % за масою, згідно з формулою:

 i   2 , 5   1, 25     i
де

 2 ,5 ,  1, 25 ,  i

- часткові залишки на відповідних ситах, г.

 k , без зерен розміром понад 5 мм. згідно з формулою:
  1, 25   0, 63   0,315   0,16
 k  2, 5
100

- модуль крупності піску

де

 2, 5 , 1, 25 ,  0, 63 ,  0,315 ,  0,16

- повні залишки на ситі з круглими отворами діаметром 2,5 мм

і на ситах із сітками № 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 , %.
В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний №» не коригується.
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Друкована форма журналу випробувань піску з відсівів дроблення гірських порід.

Аналіз якості піску з відсівів дроблення гірських порід.
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Протокол випробування піску з відсівів дроблення гірських порід.

Крива розсіву побудована згідно методики по
ДСТУ Б В.2.7-232:2010.
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15. Журнал випробувань щебеню з щільних гірських порід (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань щебеню.

Додаткова інформація.
При внесені часткових залишків на ситах програма контролює різницю між вагою проби та внесеними даними часткових залишків на ситах. В разі,
коли внесені дані більше ваги проби, показник «дно» засвітиться червоним кольором.
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Пустотність, % - вираховується програмою автоматично згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-71-98, яка приведена нижче.

Vп  (1

ρн
)100
ρК 1000

де

ρн - насипна щільність щебеню (гравію), кг/м3 (по 4.17.1);
ρК - середня щільність зерен щебеню (гравію), г/см3 (по 4.16.1).

Пористість,% - вираховується програмою автоматично згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-71-98, яка приведена нижче.
де
ρК - середня щільність зерен щебеню (гравію), г/см3
ρК
Vпор  (1 )100
ρ -істинна щільність зерен щебеню (гравію), г/см3
ρ

,

Часткові залишки на кожному ситі в відсотках вираховуються по формулі:

ai 

mi
* 100
M

де

mi – масса часткового залишку в граммах на ситі і;
М – масса проби (наважки) в граммах.

Повні залишки на кожному ситі вираховуються в відсотках по формулі Ai=ai+ai+1+…an, де ai,ai+1,…an часткові залишки на і-му ситі.
В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний №» не коригується. Під час вилучення запису програма формує повідомлення
попередження.
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Друкована форма журналу випробування щебеню.

Аналіз якості щебеню.
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Протокол випробування щебеню.

Крива розсіву побудована згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-71-98.
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16. Журнал випробувань цементу загальнобудівельного призначення (режим «журналу відбору проб»)
Вікно журналу випробувань цементу.

Журнал випробувань цементу (режим «журналу випробувань»).
Вікно журналу випробувань цементу.
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Додаткова інформація.
Якщо значення поля «В.П.П. маси, % (втрата маси при прокалюванні) « >5%, то значення буде червоного кольору.
Якщо значення поля «Тонкість помелу, % сито 0.08» >15%, то значення буде червоного кольору.
Якщо значення поля «Строки тужавлення початок, год.хв.» <1 години, то значення буде червоного кольору.
Якщо значення поля «Строки тужавлення кінець, год.хв.» >10 годин, то значення буде червоного кольору.
Марка по результатам випробування визначається згідно даних внесених в поле «Міцність на стиск» та таблиці:
Марка
Міцність в МПа на 2 добу
Міцність в МПа на 28 добу
Міцність в МПа на 7 добу
цементу
від
до
від
до
від
до
300

0.000

15.000

0.000

30.000

0.000

20.000

400
500
550
600

15.010
16.010
20.010
24.010

16.000
20.000
24.000
29.000

30.010
40.010
49.010
53.910

40.000
49.000
53.900
58.800

20.010
30.010
40.010
50.010

30.000
40.000
50.000
55.000

Після введення у підпорядковану таблицю шести одиничних значень міцності на стиск, результати випробування обчислюють як середнє
арифметичне. Якщо одиничне значення з шести результатів відрізняється від середньоарифметичного більше ніж на ±10%, його відкидають, а
середнє арифметичне значення вираховують із п’яти результатів, які залишились. Якщо одиничне значення з п’яти результатів відрізняється від
середньоарифметичного більше ніж на ± 10%, всі результати випробувань відкидають, і визначення міцності повторюють. (ДСТУ Б В.2.7-187:2009
«Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск.» пункт 6.4.2 Міцність на стиск).
Марка визначається по значенню поля «Міцність на стиск 2 доби (МПа); 7 діб, (МПа)» або «Міцність на стиск 28 діб, (МПа)» згідно таблиці
«Марка по результатам випробування». ДСТУ Б В.2.7-112-2002.
Таблиця сформована розробником та може бути відкорегована на вимогу користувача.
В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний № журнала відбору проб» не коригується.

Журнал випробувань цементу загальнобудівельного призначення 16-2

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Друкована форма журналу випробувань цементу.

Аналіз якості цементу.
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Протокол випробування цементу.

Журнал випробувань цементу загальнобудівельного призначення 16-4

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Звіт міжлабораторних випробувань.
Звіт міжлабораторних випробувань формується використовуючі значення полів «Акт відбору/ідентифікації проб №», «Вхідний акт відбору
проб №», «Замовник випробування» в автоматичному режимі вибираючі інформацію з бази даних випробувань користувача та бази даних
Замовника випробувань, проводить розрахунок на наявність "промахів", середнього значення вимірювання, середнього відхилення, дисперсії
вибірки, середнього квадратичного відхилення, випадкової похибки, відтворюваності вимірювань.
Перевірка на наявність "промахів" за критерієм Діксона.
Одержані результати випробувань записуємо в варіаційний ряд x1 < x2 < … < xn для кожного виду випробувань (кожного підприємства
окремо) та перевіряємо наявність "промахів" за критерієм Діксона, котрі визначаються за формулою:

.
Визначене значення КД порівнюють з табличним значенням QP(ni) (при довірчій ймовірності = 0.95).
Якщо КД > QP(ni), то такі результати вимірювань виключаємо, а розрахунок середнього арифметичного, дисперсії та середнього
квадратичного відхилення проводимо повторно без "промаху".
Розрахунок середнього значення вимірювання для всіх видів випробування.
Розраховуємо середнє арифметичне значення результатів n вимірювань за формулою:

R 

R1  R

2

 ....  R
n

n

. n – кількість значень

Розрахунок дисперсії вибірки результатів вимірювань.
Розраховуємо дисперсію вибірки результатів вимірювань, отриманих в умовах повторюваності, за формулою:
n

 ( R  R)

2

i

S r ,i 2 

i 1

n 1
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Розрахунок середнього квадратичного відхилення.
Розраховуємо середнє квадратичне відхилення, що характеризує збіжність результатів вимірювань, за формулою:

S ri2
L

S ri 
де:S r, і ‒ середнє квадратичне відхилення збіжності;
2
S r, i ‒ значення дисперсії вибірки;
L’‒ кількість невідкинутих результатів виміру.
Розрахунок абсолютної випадкової похибки результатів вимірювань.
Абсолютну випадкову похибку результатів вимірювань розраховуємо за формулою:

 

t  Sr ,i
n

,

де: ε ‒ випадкова абсолютна похибка вимірювання;
tγ ‒ коефіцієнт Стьюдента для ступенів свободи f = n-1 та довірчій ймовірності Р=0,95 визначаємо по таблиці 2.
(Для кожної серії вимірювань розраховують абсолютну випадкову похибку, відповідно ε1, ε2.)

Розрахунок відтворюваності вимірювань.
Відтворюваність вимірювань абсолютну розраховуємо за формулою:

Dk  R1  1  ( R2   2 )
Відтворюваність вимірювань відносну розраховуємо за формулою:

k 

2  Dk
100 %
R1  R2
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17. Журнал випробувань вапна будівельного (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань вапна.

Журнал випробувань вапна (режим «журнал випробувань»).
Вікно журналу випробувань вапна.

Додаткова інформація.
В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний № журнала відбору проб» не коригується. Під час вилучення формується
повідомлення попередження.
Друкована форма журналу випробувань вапна.
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Протокол випробувань вапна.
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18. Журнал випробувань хімічних добавок та їх компонентів (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань хімічних добавок та їх компонентів.

Додаткова інформація.
Всі поля журналу доступні для редагування користувачем. В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний № журнала відбору проб» не
коригується. При вилучені запису з журналу програма формує повідомлення попередження.
По замовчуванню значенню поля «Колір» присвоюється значення «Безбарвний».
Друкована форма журналу випробувань хімічних добавок та їх компонентів.
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Протокол випробувань хімічних добавок та їх компонентів.
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19. Журнал випробувань прокату арматурного, муфт, виробів зварних (режим «журналу відбору проб»).
АРМАТУРНІ ТА ЗАКЛАДНІ ВИРОБИ ЗВАРНІ, З'ЄДНАННЯ ЗВАРНІ АРМАТУРИ ТА ЗАКЛАДНИХ ВИРОБІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-168:2011.
Вікно журналу випробувань металу.

Журнал випробувань прокату арматурного, муфт опресованих, спіральних та виробів зварних
(режим «журнал випробувань»).
Вікно журналу випробувань.
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Журнал випробувань прокату арматурного (вид випробувань: механічні випробування на розтяг/розрив).

Розрахунок відношення тимчасового опіру розриву до границі плинності, якщо значення менше 1.05 – червоне.
Під час розрахунку значення поля «Навантаження тимчасовий опір розриву бв (МПа)» при значенні поля «Номінальний діаметр»
меньше 5,5 мм, значення міцності на розрив на площину не ділять, тобто значення поля «Навантаження тимчасовий опір розриву бв
(МПа)» не обчислюють.
Журнал випробувань (вид випробувань: механічні випробування на розтяг з’єднань з опресованими та різьбовими муфтами).
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Журнал випробувань (вид випробувань: механічні випробування на розтяг стикових зварних з’єднань).

Журнал випробувань (вид випробувань: механічні випробування на зріз хрестоподібних зварних з’єднань).
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Журнал випробувань (вид випробувань: механічні випробування хрестоподібних зварних з’єднань на втрату міцності від зварки).

Додаткова інформація.
Всі поля журналу доступні для редагування користувачем. В режимі «журнал випробувань», поле «Реєстраційний № журнала відбору проб» не
коригується. При вилучені запису з журналу програма формує повідомлення попередження.
Розрахована площа поперечного перерізу, (мм2) – вираховується програмою автоматично згідно формули:
S=m/L*0,00785, де m – маса зразка, г L – довжина зваженого зразка, 0,00785 – середня густина сталі г/мм3.
*** Вид випробувань:
 Розтяг/розрив. – механічні випробування прокату арматурного на розтяг, розрив;
 Опрес. муфти - механічні випробування на розтяг з’єднань з опресованими муфтами;
 Різьб. муфти - механічні випробування на розтяг з’єднань з різьбовими муфтами;
 Стик. з’єдн. - механічні випробування на розтяг стикових зварних з’єднань;
 Хрест. з’єдн. - механічні випробування на зріз хрестоподібних зварних з’єднань;
 Міцн. зварки - механічні випробування хрестоподібних зварних з’єднань на втрату міцності від зварки.
Журнал випробувань (вид випробувань: механічні випробування на втрату міцності при розтягу/розриву металічних плоских зразків).
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Додаткова інформація.
Розрахована площа поперечного перерізу, (мм2) – вираховується програмою автоматично згідно формули: S=d*L, де d – товщина зразка, мм L
– ширина зразка, мм.
Навантаження границя плинності бт (МПа) – вираховується програмою автоматично згідно формули: Н/S, де Н - навантаження відпов. межі
плинності, Н; S - площа поперечного перерізу, мм2.
Тимчасовий опір розривання бв (МПа) – вираховується програмою автоматично згідно формули: Н/S, де Н - навантаження відпов. тимчасовому
опору, Н; S - площа поперечного перерізу, мм2.

Друкована форма журналу випробувань вхідного металу.
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Протокол випробувань металу.
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20. Журнал випробувань штучних пористіх (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань штучних пористіх.

Журнал випробувань штучних пористіх (режим «журнал випробування»).
Вікно журналу випробувань штучних пористіх.

Додаткова інформація.
Під час внесення часткових залишків на ситах програма контролює різницю між вагою проби та внесеними даними часткових залишків на ситах. В
разі, коли відхилення в % більше 2 %, показник «відхилення, (%)» засвітиться червоним кольором.
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ДСТУ Б В.2.7-264-2011 : Залишки заповнювача на кожному ситі зважують, визначаючі тим самим часткові залишки на ситах та дні:
mj.mj1.mj2.....mng в грамах, потім підраховують суму часткових залишків на ситах та дні визначаючі вагу проби.



mj
Якщо
відрізняється від вихідної маси проби більше чим на 2 %, то випробування повторюють на новій пробі заповнювача. Згідно результатів
просіювання вираховують частковий залишок на кожному ситі стандартного набору

a 
j

mj
M1

в відсотках з округленням до 0.1 % за формулою

aj 

- маса часткового залишку на відповідному ситі, г;

m

j

M1

* 100

,

де

- маса проби, г.

Повні залишки на кожному ситі вираховують в відсотках за формулою

Aj aj aj1 aj2 ....an

, де

a j  a j 1  a j  2  ....  an часткові залишки на j-му ситі та всіх ситах в стандартному наборі сит з більшими розмірами отворів;
j. j+1. l+2. …n – порядковий номер сит стандартного набору.
Порожнистість, % - вираховується програмою автоматично згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-264-2011

V m .n

k


н
  1 
1000  k


н

- насипна щільність, кг/м3 (по 9.2.1);

k

- середня щільність зерен, г/см3 (по 9.2.1).


  100


, де

Пористість,% - вираховується програмою автоматично згідно методики по ДСТУ Б В.2.7-264-2011

V пор

де

k


 
  1  к   100
 


k

- середня щільність зерен, г/см3 ;



- дійсна щільність зерен, г/см3 .
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Марка за міцністю - в залежності від міцності, яка визначається випробуванням у циліндрі, гравій і щебінь поділяють на марки за міцністю,
які наведені у таблиці 5 (ДСТУ Б В.2.7-17-95).
Таблиця 5
Марка заповнювача за мiцнiстю Мiцнiсть при стисненні у цилiндрi,
МПа
П 15
До 0,5 включно
П 25
Понад 0,5 до 0,7 включно
П 35
-"- 0,7 Д0 1,0 -"П 50
-"- 1,0 до 1,5 -"П 75
-"- 1,5 до 2,0 -"П 100
-"- 2,0 до 2,5 -"П 125
-"- 2,5 до 3,5 -"П 150
-"- 3,5 до 4,5 -"П 200
-"- 4,5 до 5,5 -"П 250
-"- 5,5 до 6,5 -"П 300
-"- 6,5 до 8,0 -"П 350
-"- 8,0 до 10,0 -"П 400
понад 10,0
Друкована форма журналу випробування штучних пористіх.

Записи в журналі нумеруються прямою послідовністю від 1 до кінця записів за місяць.
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Протокол випробування штучних пористіх.
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21. Журнал випробувань активних мінеральних добавок (режим «журналу відбору проб»).
Вікно журналу випробувань мінеральних добавок (режим «журналу відбору проб»).

Вікно журналу випробувань мінеральних добавок (режим «журнал випробувань»).

Додаткова інформація.
Якщо значення поля «Втрата маси після прожарювання, %» >5, то значення буде червоного кольору.
Якщо значення поля «Тужавіння початок, хв.» <120, то значення буде червоного кольору.
Згідно ДСТУ Б В.2.7-187:2009 п.6.2.1.1 Для приготування цементного розчину зважують (1500 ±5) г. стандартного піску , (500 ±1) г. цементу і
(195 ±1) г води (В/Ц = 0,39).
Записи в журналі нумеруються прямою послідовністю від 1 до кінця записів за місяць. Протокол можливо сформувати при відкритій деталізації.
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Друкована форма журналу випробування мінеральних добавок.

Протокол випробування мінеральної добавки.
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22. Випробування продукції.
Режим випробування продукції призначений для внесення, збереження та обробки інформації про:










Відбір проб та визначення реологічних та фізичних властивостей;
Визначення міцності за контрольними зразками руйнівним та неруйнівним методом, статистичний контроль міцності;
Визначення морозостійкості бетону;
Визначення стираності бетону;
Визначення водонепроникності бетону;
Визначення деформацій усадки бетону;
Відбору та випробування вібропресованих виробів;
Визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами.
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23. Журнал відбору проб.
Вікно журналу відбору проб.

Продовження вікна журналу відбору проб.

Друкована форма журналу відбору проб.

Журнал відбору проб суміші
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24. Журнал відбору проб, реологічні та фізичні властивості.
Призначення журналу.
Журнал відбору проб, реологічні та фізичні властивості призначений для автоматизації процесів по обробці та збереженню результатів
випробування. Випробування проводяться згідно ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ) РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ. Методи
випробувань, ДСТУ Б В.2.7-114-2002 Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань, ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Методи визначення
середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. Записи в журналі випробувань суміші на реологічні та фізичні
властивості посилаються на записи в журналі відбору суміші (зразків).
Вікно журналу випробування суміші на визначення реологічних властивостей.

Вікно журналу випробування зразків на визначення фізичних властивостей.

Журнал випробувань
Журнал випробування суміші на зміну осадки конуса в часі

24-1

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Журнал випробування суміші на зміну осадки конуса в часі
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Протокол випробувань суміші на реологічні властивості.
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Журнал випробування суміші на зміну осадки конуса в часі
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Протокол випробувань зразків на фізичні властивості.
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Журнал випробування суміші на зміну осадки конуса в часі
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25. Журнал випробування зразків на міцність руйнівним та неруйнівним методом.
Статистичний контроль міцності
Визначення міцності бетону здійснюють у відповідності до ДСТУ Б В.2.7-224:2009 за результатами випробування зразків бетону руйнівними
методами, згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009, або неруйнівними методами, згідно ДСТУ Б В 2.7-220:2009, ДСТУ Б В 2.7-226:2009.
Неруйнівний метод визначення міцності. Градуювальна залежність.
Журнал випробувань контрольних зразків.
Поширюється на бетони всіх видів згідно ДСТУ Б В.2.7-221 та розчин згідно ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ), що застосовуються в
будівництві, і встановлює методи визначення міцності на стиск, осьовий розтяг, розтяг при розколюванні і розтяг при згині руйнуванням,
спеціально виготовлених контрольних зразків.
Головне вікно журналу випробувань контрольних зразків.

Допоміжне вікно журналу випробувань контрольних зразків.
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Для внесення значення руйнівного навантаження в кН, або в МПа потрібно на полі «руйнівне навантаження (кГс)» нажатии клавішу Ctrl
та ↓ (або відрити «+») та внести значення в кН, або в МПа. Значення буде перераховане в кГс та збережено в форматі цілого числа.
Міцність бетону (МПа) – вираховується автоматично програмою з урахуванням поправочних масштабних коефіцієнтів.
(Руйнівне навантаження, (Кгс) /площа зразка, см2 * масштабний коефіцієнт (коефіцієнт переводу до куба 15*15*15 вибирається автоматично з
довідника зразків, сформованого згідно Таблиці 5 – Значення масштабних коефіцієнтів α, β, γ та δ для окремих видів бетонів (ДСТУ Б В.2.7214:2009) та форми зразка і виду випробувань) / 10,198 (коеф. переводу з Кгс в МПа).
Таблиця 5 – Значення масштабних коефіцієнтів α, β, γ та δ для окремих видів бетонів (ДСТУ Б В.2.7-214:2009)

Форма і розміри зразка, мм

Масштабні коефіцієнти, що застосовуються при
стиску, α всіх
розтягу при
видів бетонів, розтягу при розколюванні
згині
крім
γ
важкого
ніздрюватого
бетону δ
важкого дрібнозернис
бетону
того бетону

осьовому розтягу β

Куб із розміром ребра або
квадратна призма із розміром
сторони:
70
0,85
0,78
0,87
0,86
0,86
100
0,95
0,88
0,92
0,92
0,92
150
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
200
1,05
1,10
1,05
1,15
1,08
300
1,10
1,34
Циліндр
(діаметр × висоту)
100×200
1,16
0,98
0,99
150×300
1,20
1,13
1,08
200×400
1,24
300×600
1,28
3
Примітка 1. Для ніздрюватого бетону з середньою густиною менше 400 кг/м масштабний коефіцієнт а слід приймати рівним 1,0
незалежно від розмірів і форми зразків.
Примітка 2. Для ніздрюватого бетону з середньою густиною 400 кг/м 3 і більше масштабний коефіцієнт а для циліндрів діаметром і
заввишки 70 мм, що вибурювались, і кубів з ребром завдовжки 70 мм, що випилювались, приймають рівним 0,90, а для циліндрів
діаметром і заввишки 100 мм і кубів з ребром завдовжки 100 мм – рівним 0,95.
Примітка 3. Застосування експериментальних масштабних коефіцієнтів α, β, γ і δ за додатком Л , що відрізняються від одиниці в бік
збільшення або зменшення більше, ніж це визначено в таблиці 5 для окремих видів бетонів і розмірів зразків, не допускається.
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Додаткова інформація.
Форма зразка – вибирається оператором з можливих варіантів : Куб, Циліндр, Призма.
Під час вибору автоматично заповнюються поля: розмір (мм), (S - площа (см2) та V - об’єм (дцм3) вираховується згідно фактичних розмірів).
Міцність бетону МПа (кгс/см2) розраховується з точністю до 0,1 МПа (1 кгс/см2) під час випробувань згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009:
 на стиск
f c.cube
= (α * F * kw)/A;
 на осьовий розтяг
f c.tk
= (β * F * kw)/A;
 на розтяг при розколюванні
f c.tn
= (γ * 2F * kw)/(π*A);
 на розтяг при згині
f c.tf
= (δ * F * l* kw)/(a*b*b);
де
Fруйнівне навантаження, Н (кгс);
Aплоща поперечного перерізу зразка, мм2 (см2);
aширина поперечного перерізу призми, мм (см);
bвисота поперечного перерізу призми, мм (см);
lвідстань між опорами при випробуванні зразків призм на розтяг при згині, мм (см) згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009 дорівнює 3а;
α, β, γ, δ-масштабні коефієнти для приведення міцності бетону до міцності бетону в зразках базового розміру та форми;
kw- поправочний коефіцієнт для ніздрюватого бетону, який враховує вологість зразків на момент випробування.
Міцність розчину МПа (кгс/см2) на стиск розраховується згідно ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ) на зразках-кубах розмірами
(70,7×70,7×70,7) мм у віці, який встановлено у стандарті або технічних умовах на даний вид розчину. На кожний термін випробувань виготовляють
три зразка. Границю міцності розчину на стиск, R, обчислюють для кожного зразка з похибкою до 0,01 МПа (0,1 кгс/см 2) за формулою:
R= P / S;
де
Рруйнівне навантаження, Н;
Sробоча площа перерізу зразка, см2.
Границю міцності розчину на стиск обчислюють як середнє арифметичне значення результатів випробувань трьох зразків.
В разі визначення міцності розчину на стиск з половинок зразків балочок 40 мм х 40 мм x160 мм міцність рахується згідно ДСТУ Б В.2.7-187:2009.
Міцність на стиск окремого зразка обчислюють як частку від ділення величини руйнівного навантаження (в Н, кГс) на робочу площу пластинки
(мм2), тобто на 2500 мм2.
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Таблиця 1 – Форма і номінальні розміри зразків для визначення міцності бетону (згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009)
Метод
Визначення міцності на стиск і на розтяг при
розколюванні
Визначення міцності на осьовий
розтяг
Визначення міцності на розтяг при згині та
розколюванні

Форма зразка
Куб
Циліндр
Призма
Циліндр
Призма

Параметр розміру
Розмір, мм
Діаметр d
Висота h
Переріз а × а
Висота h
Діаметр d
Висота h
Переріз а×а
Висота h

Розміри зразка
Довжина ребра
100; 150; 200; 300
100; 150; 200; 300
2d
100×100; 150×150; 200×200
4а
100; 150; 200; 300
2d
100×100; 150×150; 200×200
4а

Таблиця 5 – Значення масштабних коефіцієнтів α, β, γ та δ для окремих видів бетонів (ДСТУ Б В.2.7-214:2009)
Масштабні коефіцієнти, що застосовуються при
стиску, α всіх розтягу при розколюванні розтягу при
γ
Форма і розміри зразка, видів бетонів,
згині
осьовому
мм
крім
розтягу β
важкого дрібнозернис важкого
ніздрюватого
бетону δ
бетону
того бетону
Куб із розміром ребра
або квадратна призма із
розміром сторони:
70
0,85
0,78
0,87
0,86
0,86
100
0,95
0,88
0,92
0,92
0,92
150
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
200
1,05
1,10
1,05
1,15
1,08
300
1,10
1,34
Циліндр
(діаметр × висоту)
100×200
1,16
0,98
0,99
150×300
1,20
1,13
1,08
200×400
1,24
300×600
1,28
3
Примітка 1. Для ніздрюватого бетону з середньою густиною менше 400 кг/м масштабний
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коефіцієнт а слід приймати рівним 1,0 незалежно від розмірів і форми зразків.
Примітка 2. Для ніздрюватого бетону з середньою густиною 400 кг/м 3 і більше масштабний
коефіцієнт а для циліндрів діаметром і заввишки 70 мм, що вибурювались, і кубів з ребром
завдовжки 70 мм, що випилювались, приймають рівним 0,90, а для циліндрів діаметром і
заввишки 100 мм і кубів з ребром завдовжки 100 мм – рівним 0,95.
Примітка 3. Застосування експериментальних масштабних коефіцієнтів α, β, γ і δ за додатком
Л , що відрізняються від одиниці в бік збільшення або зменшення більше, ніж це визначено в
таблиці 5 для окремих видів бетонів і розмірів зразків, не допускається.
Таблиця 6 – Значення коефіцієнта kw для ніздрюватих бетонів
Вологість ніздрюватого бетону за масою
на момент випробувань W%
Поправочний коефіцієнт kw

0

5

6

10

15

20

25 і більше

0,80

0,90

1.00

1,00

1,05

1,10

1,15

Журнал випробування зразків на міцність 25-5

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Друк журналу, звіту, протоколу випробувань.
Журнал контролю міцності друкується за повний місяць з автоматичним виключенням фільтру. Звіт не має цих обмежень. Записи в журналі
нумеруються прямою послідовністю. Журнал та звіти формуються в форматі XLS.
Для друку необхідно відкрити контекстне меню (натисканням правої кнопки мишки), та вибрати відповідний пункт меню.

В протоклі випробувань зразків на міцність при виді випробувань «Проектна міцність» значення поля «ДСТУ Б В.2.7-224:2009 "Будівельні
матеріали. Бетони. Правила контролю міцності"» розраховується виходячи з коефіцієнта варіації міцності бетону на підприємстві 8 %, тобто
характеристичне значення міцності бетону помножене на коефіцієнт 1.09 згідно Таблиці 2 ДСТУ Б В.2.7-224:2009.
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Друкована форма протоколу випробувань.

Журнал випробування зразків на міцність 25-7

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Друкована форма журналу (примірник частини журналу).

Статистичний контроль, лист призначення.
В режимі «Контрольні зразки» обирається період, за який будуть визначатись характеристики однорідності бетону за міцністю. (Вказується
період виготовлення зразків.)
За обраний період серії випробувань зразків об’єднуємо в партію. Згідно ДСТУ Б В.2.7-224:2009 допускається у складі партії об'єднувати
бетони одного класу за міцністю різного номінального складу, якщо виконуються наступні умови:
- максимальний із середніх значень групового коефіцієнта варіації міцності бетону за аналізований період об'єднаних складів не перевищує 12 %;
- різниця між максимальними і мінімальними значеннями групового коефіцієнта варіації міцності бетону за аналізований період за об'єднаними
складами не перевищує 2 %;
- найбільша крупність заповнювача і показник легкоукладальності об'єднаних складів відрізняються не більше ніж у два рази та
витрата цементу в цих складах відрізняються не більше ніж на 15 % від середнього значення.
Для виконання цих умов використовуються поля: «Назва виробу», «Клас», «ОК – осадка конуса», «Вид контролю», «Вид випробування».
Значення поля «Назва виробу» вибирається з довідника виробів (конструктивів), який формується Розробником та погоджується з Замовником.
Для об’єднання в групи, під час розрахунку групового коефіцієнта варіації, використовується довідник груп, який формується Розробником та
погоджується з Замовником.
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Довідник виробів (конструктивів).
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Найменування
ФБС
ФЛ
Вент. блоки
Кільця
Плити пустотні
Плити екструдерні
Палі
Перемички
Стовпчики
Днища кілець
Кришки
Стакани (ФЗП)
Плити огорожі (ПО)
Балкони (Б)
Плити дорожні (ПД)
ЛМ. ЛМП
Стакани
Колони
Балки мостові
Балки
Прогони
Гол. Балки
Ригель
Рустік
Бардюр парковий
Бардюр дорожний
Бруківка
Блок з важкого бетону
Піщано керамзитовий блок
Товарний бетон Р1
Товарний бетон Р2
Товарний бетон Р3
Товарний бетон Р4
Товарний бетон Р5

Відпускна міцність, % Код групи
70
1
70
1
70
2
70
3
80
4
80
5
100
6
100
7
100
7
100
7
100
7
100
8
100
8
100
8
100
8
100
9
100
10
100
10
100
10
100
11
100
11
100
11
100
11
100
12
100
12
100
12
100
12
100
13
100
13
100
14
100
14
100
15
100
15
100
16

Довідник груп виробів (конструктивів).
Код групи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
--51

Найменування
ФБС. ФЛ
Вент. блоки (ВБ)
Кільця (КС)
Плити пустотні (ПК)
Плити екструдерні (ПБ)
Палі
Перемич.Стовпч.Днища кілець.Кришки
Стакани(ФЗП).Плити огор.Балкони.Плити д.
ЛМ. ЛМП
Стакани.Колони.Балки мостові
Балки.Прогони.Гол.Балки.Ригель
Рустік.Бард.парк.Бард.дор.Бруківка
Блок з тяжк.бетон.Пісчан.керамзит блок
Товарний бетон Р1. Р2
Товарний бетон Р3. Р4
Товарний бетон Р5
---------------------Ніздрюватий бетон

(Довідники
доповнюються розробником І П К).
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Період для аналізу :
 Тривалість аналізованого періоду для визначення характеристик однорідності бетону встановлюють від одного тижня до 2 місяців;
 Число одиничних значень міцності бетону протягом цього періоду повинно складати не менше 30.
Обравши режим «Статистичний контроль» контекстного меню, можливо провести визначення характеристик однорідності бетону за міцністю:
 поточного бетону;
 всіх бетонів поточної групи.

Алгоритм визначення характеристик однорідності бетону за міцністю.
За обраний період об’єднуємо в партію бетони одного класу за міцністю згідно ДСТУ Б В.2.7-224:2009, та для кожної партії бетону
обчислюємо середній квадратичний відхил S m і коефіцієнт варіації Vc міцності.
1. Визначення середнього квадратичного відхилу.
Якщо число одиничних значень міцності бетону в партії за обраний період від двох до шести, значення S m будемо обчислювати за формулою:

Sm 
де

Wm



Wm


- розмах одиничних значень міцності бетону в контрольованій партії, що визначається як різниця між максимальним і
мінімальним одиничними значеннями міцності,МПа;
- коефіцієнт, що залежить від числа одиничних значень (n) і приймається за таблицею 1.

Таблиця 1.
Значення коефіцієнта  для обчислення середнього квадратичного відхилу міцності бетону в партії при числі одиничних значень від двох до шести.
Число одиничних значень n
2
3
4
5
6
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Значення коефіцієнта α

1,13

1,69

2,06

2,33

2,50

Якщо одиничних значень в партії за вибраний період більше шести, середній квадратичний відхил S m вираховуємо за формулою

Sm 

де



n
i 1

f

ci

 f c , cube



2

n 1

f ci
- одиничне значення міцності бетону, МПа;
f c,cube - середнє значення міцності бетону, МПа;
n
- загальне число одиничних значень міцності бетону в партії.

Середнє значення міцності бетону f c,cube , МПа:

f c , cube 
де

f ci
n



n
i 1

f ci

n

- одиничне значення міцності бетону, МПа;
- загальне число одиничних значень міцності бетону в партії.

2. Визначення коефіцієнту варіації міцності бетону в партії Vc , у відсотках:

Vc 

Sm
f c ,cube

 100

3. Визначення необхідної міцністі бетону.
Необхідну міцність бетону (відпускну, передавальну, в проміжному та проектному віці) при нормуванні міцності бетону для кожного виду
міцності за класами f c , МПа, обчислюємо за формулою:

f c  kt  C n
де

C n - характеристичне значення міцності бетону (відпускної, передавальної, у проміжному або проектному віці) для бетону даного
класу за міцністю на стиск, осьовий розтяг або розтяг при згині, МПа;
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kt - коефіцієнт необхідної міцності для усіх видів бетонів, що приймається згідно з таблицею 2 залежно від середнього значення
групового коефіцієнта варіації міцності бетону Vcm за всіма партіями за аналізований період.
Таблиця 2.
Значення коефіцієнта необхідної міцності kt для бетонів усіх видів
Значення коефіцієнта необхідної міцності kt для бетонів
усіх видів (крім
Коефіцієнт
щільних силікатних,
для
для щільного
для масивних
варіації міцності
ніздрюватих) і
автоклавного
силікатного
гідротехнічних
бетону Vcm, %
конструкцій, окрім
ніздрюватого
бетону
конструкцій
масивних
бетону
гідротехнічних
6 і менше
1,07
1,06
1,08
1,09
7
1,08
1,07
1,09
1,10
8
1,09
1,08
1,10
1,11
9
1,11
1,09
1,12
1,13
10
1,14
1,12
1,13
1,14
11
1,18
1,14
1,14
1,16
12
1,23
1,18
1,17
1,18
13
1,28
1,22
1,22
1,20
13,5
1,31
1,25
1,24
1,21
14
1,33
1,27
1,26
1,22
15
1,38
1,33
1,32
1,23
16
1,43
1,39
1,37
1,25
17
1,46
1,43
1,28
18
1,50
1,32
19
1,57
1,36
20
Область недопустимих значень kt
1,39
21 і більше
4. Визначення середнього рівня міцності бетону.
Середній для контрольованого періоду рівень міцності (відпускної, передавальної для збірних конструкцій, у проміжному та проектному віці
для монолітних конструкцій) бетону fcm, МПа, визначаємо за формулою:

f cm  k m .n .  f c
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де k m.n. - коефіцієнт, що приймається за таблицею 4 залежно від середнього за аналізований період коефіцієнта варіації Vcm .
Таблиця 4.

Vcm , %
k m.n.

Значення коефіцієнта k m.n.
6 і менше Від 6 до 7 Від 7 до 8 Від 8 до
10
1,03

1,04

1,05

1,07

Від 10 до Від 12 до 14 14 і більше
12
1,09

1,12

1,15

Примітка 1. Для важкого і легкого бетонів значення коефіцієнта k m.n. не повинне прийматись більше ніж 1,10.
Примітка 2. Для щільного силікатного бетону значення коефіцієнта k m.n. не повинне прийматись більше ніж 1 ,1 3.
5. Визначення верхньої попереджувальної межі середньої міцності бетону.
Верхня попереджувальна межа середньої міцності бетону контрольованої партії f cV,cube ,МПа , перевищення якої свідчить про завищення
фактичної міцності, визначається за формулою:

f cV,cube  f

cm

V


 1  1, 28 m . n . 
100 


6. Визначення відпускної міцністі бетону.
Відпускна міцність, % - значення поля «Відпускна міцність,%» з довідника виробів (конструктивів).
7. Визначення необхідної міцністі бетону для листа призначення.
Необхідна міцність бетону для листа призначення – необхідна міцність бетону f c , МПа (п.3) помножена на відсоток від проектного класу з
довідника виробів (конструктивів).
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Вихідні документи режиму контролю міцності.
1. Статистичний контроль на обрану бетонну суміш. 2. Статистичний контроль на обрану групу бетонів

3. Лист призначення міцнісних характеристик.
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Неруйнівний метод визначення міцності.
Міцність бетону визначають за попередньо встановленими градуювальними залежностями між міцністю бетонних зразків на стиск, згідно з
ДСТУ Б В 2.7-214:2009, та непрямими характеристиками міцності. Механічні методи неруйнівного контролю застосовують для визначення міцності
бетону всіх видів нормованої міцності, що контролюються згідно ДСТУ Б В 2.7-224:2009, а також для визначення міцності бетону при прийманні
конструкцій та обстеженні. Розрахунки виконуються згідно ДСТУ Б В 2.7-220:2009, ДСТУ Б В 2.7-226:2009.
Під час проведення обстежень конструкцій не допускається використання градуювальних залежностей виробників приладів !(п.6.14 ДСТУ
Б В 2.7-220:2009).
Програма контролює, щоб кількість значень була не менше за 15 (мінімальна кількість згідно ДСТУ Б В 2.7-2014). На основі внесених даних
формується «Протокол», «Графік», «Розрахунок».
Для формування градуювальної залежності потрібно відкрити результати випробувань тих зразків суміші, по яких потрібно її сформувати, та
вибрати Метод випробувань нажавши праву кнопку «миші» на вибраній позиції у віконці «неруйнівні характеристики».
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Градуювальна залежність буде сформована тільки для зразків виготовлених з 01.01.2019 по 06.02.2019 (така дата для вибірки була задана
при вході в режим «Випробування» «Міцність за контрольними зразками та неруйнівні методи контролю»). Суміш БСГ В20 Р4 F200
W6. Вік зразків – 3 діб. Умови твердення – нормальні. Руйнівний метод випробування- стиск. Неруйнівний метод випробування Ультазвуковий метод поверхневого прозвучення. База прозвучення – 120 мм. Інформація про випробування зразків, які не попадають
під задані умови, участі в розрахунках не приймає. Після згоди програма сформує протокол контролю міцності в форматі ….xls.
Протокол формується в форматі XLS.
Друкована форма протоколу.
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26. Журнал випробування зразків на морозостійкість.
Призначення журналу.
Журнал випробування зразків на морозостійкість призначений для автоматизації процесів обробки та збереження результатів випробувань.
Визначення відповідності заявленої марки по морозостійкості фактичним даним, встановленим в результаті експериментів, формування актів
випробування, журналу та звітів здійснюється згідно ДСТУ Б В.2.7 - 49-96 ( Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при
багаторазовому заморожуванню та відтаванні) та ДСТУ Б В.2.7-47-96 ( Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальнi вимоги).
Запис в журнал можливо додати лише посилаючись на відповідний запис з журналу відбору суміші, де в значенні поля «Випробування мета»
вказано «Морозостійкість». Внесення довільних записів не можливе.
Вікно журналу відбору проб суміші.

Вікно журналу випробування зразків на морозостійкість.
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Додаткова інформація.
Міцність розраховується :
- бетону згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009;
- розчину на стиск на зразках-кубах розмірами (70,7×70,7×70,7) згідно ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ);
- розчину на стиск з половинок зразків балочок 40 мм х 40 мм x160 мм згідно ДСТУ Б В.2.7-187:2009.
Методика розрахунку міцності зазначена в розділі «Контроль міцності» цієї інструкції.
Значення :
- Середня маса початкова;
- Середня маса кінцева;
- Середня міцність;
- Втрати маси %;
- Втрати міцності %;
вираховуються програмою автоматично, згідно внесеним результатам випробувань.
Журнал випробувань.
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Протокол випробувань.
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27. Журнал випробування зразків на стираність.
Призначення журналу.
Журнал випробування зразків на опір стираню призначений для автоматизації процесів по обробці та збереженню результатів випробування.
Випробування проводяться згідно ДСТУ Б В.2.7-212:2009 БЕТОНИ. Методи визначення стираності, ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Будівельні
матеріали. ВИРОБИ БЕТОННІ ТРОТУАРНІ НЕАРМОВАНІ. Технічні умови.
Запис в журнал можливо додати лише посилаючись на відповідний запис з журналу відбору суміші, де в значенні поля «Випробування мета»
вказано «Стираність». Внесення довільних записів не можливе.
Вікно журналу випробування зразків на стираність.
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Додаткова інформація.
Розрахунок площі стираної грані зразка.
метод випробування КРУГ:
форма зразка КУБ,
то F= Д*Ш
форма зразка ЦИЛІНДР,
то F=πR² ,
метод випробування БАРАБАН:
форма зразка ТРУБА,
то F=2πR*Довжину
Стиранність бетону на крузі стирання ( Gi , в г/см2), що характеризується втратою маси зразка, обчислюють із похибкою до 0,1 г/см2 для окремого
зразка за формулою:

Gi 
де

m1
m2
F
Kj

m1  m2

* Kj

F

- маса зразка до випробування, г;

- маса зразка після чотирьох циклів випробування, г;
- площа стираної грані зразка, см2;
- перевідний коефіцієнт.

Стиранність бетону серії зразків
окремих зразків серії за формулою:

Gc

обчислюємо із похибкою до 0,1 г/см2 як середнє арифметичне значення результатів визначення стираності
n



__

G

c



G

i

i  1

n

де n - число зразків у серії.
При обчисленні середньої стираності серії зразків слід проводити перевірку випадаючих результатів згідно з правилами відбракування випадаючих
результатів. Результат випробування Gi визнається випадаючим і виключається при обчислені середньої стираності серії зразків, якщо величина
__

перевищує критичне значення Tk, приведене в таблиці Б.1:
Таблиця Б.1
Число зразків у серії, n
3
Tk
1.15

G  Gi
Ti  c
S
4
1.48

5
1.72

6
1.89

Журнал випробування зразків на стираність. 27-2

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Середній квадратичний відхил стираності бетону S в серії обчислюється за формулою
n


S 

(G

c

 G i)2

i1

n  1

Стираність бетону в барабані стираня характеризують коефіцієнтом стирання Кв. в кг/(м2* год) і обчислюють для окремого зразка з похибкою до
0,1 кг/(м2*год) за формулою:
m m
де

m1
m2
F

t
Kj

- маса зразка до випробування, кг;

Kb 

1

2

tF

* Kj

- маса зразка після десяти циклів випробування, кг;
- площа стирання внутрішньої поверхні зразка, м2;
- час стирання зразків у барабані, год.

- перевідний коефіцієнт.
Стираність бетону серії зразків Кbс в кг/(м2*год) обчислюємо із похибкою до 0,1 кг/(м2*год) як середнє арифметичне значення результатів
n
визначення стираності окремих зразків серії за формулою:



K bc 

Kb

n 1

n
де п - число зразків у серії.
Під час обчислення середньої стираності серії зразків проводимо перевірку випадаючих результатів згідно з правилами відбракування.
Журнал випробувань.
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Протокол випробувань.
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28. Журнал випробування зразків на водонепроникність.
Призначення журналу.
Журнал випробування зразків на водонепроникність призначений для автоматизації процесів по обробці та збереженню результатів
випробування зразків бетону на водонепроникність згідно наступних методів випробувань: мокра пляма, визначення глибини проникнення
води в бетон під тиском. Випробування проводяться згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості,
водопоглинання, пористості і водонепроникності, ISO 1920-5 Властивості твердого бетону, DIN EN 12390-8:2009-07 Визначення глибини
проникнення води в бетон під тиском.
Запис в журнал можливо додати лише посилаючись на відповідний запис з журналу відбору суміші, де в значенні поля «Випробування мета»
вказано «водонепроникність». Внесення довільних записів в журнал випробування зразків на водонепроникність не можливе.
Вікно журналу випробування зразків на водонепроникність методом «мокра пляма».

Вікно журналу випробування зразків на водонепроникність методом «глибина проникнення води під тиском».
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Водонепроникність серії зразків оцінюємо максимальним тиском води, за якого на чотирьох із шести зразків не спостерігалося просочування
води (згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008). (Одержані марки за водонепроникністю окремих зразків сортуємо по зростанню та з чотирьох більших
значень вибираємо найменше. Це значення буде відповідати водонепроникності серії зразків).
Додаткова інформація.
Метод випробування – вибирається користувачем з наступних методів: 1- мокра пляма; 2- глибина проникнення води під тиском.
Водонепроникність серії зразків при використанні метода випробувань «мокра плямя» оцінюємо максимальним тиском води, за якого на
чотирьох із шести зразків не спостерігалося просочування води згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008.
Водонепроникність окремого зразка при використанні метода «глибина проникнення води в бетон під тиском» визначаємо згідно Технічних умов
проведення випробування методом «глибина проникнення води під тиском».
Визначаємо розрахункову величина тиску, МПа згідно формули:
P  P0 *
l / h
де:
P – розрахункова величина тиску проникнення води через зразок;
P0 - значення випробувального тиску, МПа відповідне глибині проникнення води;
l - висота випробувального зразка, мм;
h – глибина проникнення води в зразок, мм.
Отримане значення (P – розрахункова величина тиску проникнення води через зразок) при обробці результатів округлюється в меншу
сторону максимального ступеня тиску згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008 «Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини,
вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності» метод «мокрої плями».
Журнал випробувань.
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Протокол випробувань.
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29. Журнал випробування зразків на визначення деформацій усадки.
Призначення журналу.
Модуль «Журнал випробування зразків бетону на визначення деформації усадки», обробка та збереження інформації в І П К
«ЛАБОРАТОРІЯ» призначений для автоматизації процесів по обробці та збереженню результатів випробування зразків бетону на визначення
деформації усадки
згідно ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали Бетони МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ УСАДКИ ТА
ПОВЗУЧОСТІ в випробувальній лабораторії підприємства будіндустрії, формування протоколів випробування, журналу випробування та звітів
про проведені випробування.
Запис в журнал можливо додати лише посилаючись на відповідний запис з журналу відбору суміші, де в значенні поля «Випробування мета»
вказано «усадка». Внесення довільних записів в журнал випробування зразків на визначення деформації усадки не можливе.
Вікно журналу відбору проб суміші.

Додаткова інформація.
Відносну деформацію в серії зразків, мм/м вираховуємо згідно формули:
n

  l (t )
i

 i (t ) 
де

i 1

n

k

∆li(t) – значення показання приладу по всіх гранях кожного зразка даної серії на дату та час зняття відліку;
n
– число граней у серії зразків;
k
– коефіцієнт приведення до 1000 міліметрів (k=1000/базу вимірювання).

Середній приріст відносних деформацій в серії зразків, мм/м вираховуємо згідно формули:

 i (t )   i (t )   i 1 (t )
де

εi(t)

– відносна деформація серії зразків i –го зняття значень показників приладу;

εi-1(t) – відносна деформація серії зразків i-1 зняття значень показників приладу.
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Журнал випробувань.
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Протокол випробувань.
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30. Журнал відбору та випробування зразків вібропресованих виробів.
Призначення журналу.
Модуль «Журнал відбору та випробування зразків вібропресованих виробів», обробка та збереження інформації в І П К
«ЛАБОРАТОРІЯ» » призначений для автоматизації процесів по обробці та збереженню результатів відбору та випробування зразків на
міцність, опір стиранню, морозостійкість, водопоглигання, опір ковзаню, міцність при стиску виробів бетонних стінових, міцність при вигині плит
прямокутних, міцність при вигині бордюрів бетонних згідно:
- ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали Бетони МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗА КОНТРОЛЬНИМИ ЗРАЗКАМИ;
- ДСТУ Б EN 1338:2016 Камені мощення бетонні;
- ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали Бетони Методи визначення стираності;
- ДСТУ Б В.2.7-49-96 Будiвельнi матерiали БЕТОНИ. ПРИСКОРЕНI МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОРОЗОСТIЙКОСТI ПРИ
БАГАТОРАЗОВОМУ ЗАМОРОЖУВАННI ТА ВIДТАВАННI;
- ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
- ДСТУ Б В.2.7-248:2011 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності пр стиску і згині; ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні
матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні;
- ДСТУ Б EN 1339:2016 Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань;
- ДСТУ Б EN 1340:2016 Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань.

Вид випробувань
Міцність на стиск (штамп)
Міцність на розтяг при згині (міцніть на розтяг)
Міцність на розрив
Морозостійкість
Водопоглинання
Стираність на крузі стирання
Стираність на шліфувальному крузі
Опір ковзанню
Міцність на стиск стінових виробів
Міцність на вигин плит прямокутних
Міцність на вигин бордюрів

Нормативний документ
ДСТУ Б В.2.7-214:2009
ДСТУ Б В.2.7-214:2009
ДСТУ Б EN 1338:2016
ДСТУ Б В.2.7-49-96
ДСТУ Б В.2.7-170:2008
ДСТУ Б В.2.7-212:2009
ДСТУ Б EN 1338:2016
ДСТУ Б EN 1338:2016
ДСТУ Б В.2.7-248:2011; ДСТУ Б В.2.7-7:2008
ДСТУ Б EN 1339:2016
ДСТУ Б EN 1340:2016

Журнал відбору та випробування вібропресованих виробів. 30-1

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Вікно журналу відбору вибропресованих виробів.

Вікно випробування вібропресованих виробів «визначення міцності на стиск (штамп) згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009».

Додаткова інформація.
Міцність на стиск, МПа для зразків висотою 40, 60, 65, 80 мм вираховуємо згідно формули:

R ST  K

де
RST
КS
РВ

S

*

PB
*
F

- міцність бетону елементів мостіння, МПа;
- перевідний коефіцієнт вноситься програмою згідно висоти зразка та площі штампу (вид випробувань: міцність на стиск,
міцність на стиск при визначенні морозостійкості). Можливе коригування користувачем.
- руйнівне навантаження на пресі при випробуванні виробу на стиск через штамп, Н;
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а
F

- масштабний коефіцієнт;
- площа штампу, см2 .
Міцність на стиск, МПа для зразків висотою 100, 120 мм вираховуємо згідно формули:

R ST  K

де

S

*

PB
*
a*h

RST - міцність бетону елементів мостіння, МПа;
КS
- перевідний коефіцієнт вноситься програмою згідно висоти зразка та площі штампу (вид випробувань: міцність на стиск, міцність
на стиск при визначенні морозостійкості). Можливе коригування користувачем.
РВ
- руйнівне навантаження на пресі при випробуванні виробу на стиск через штамп, Н;
 - масштабний коефіцієнт, що згідно висоти зразка 80 мм;
- ширина пластини = 80 мм;
h
- висота зразка, мм.

a

Вікно випробування вібропресованих виробів «визначення міцності на розтяг при згині згідно ДСТУ Б В.2.7-214:2009».

Додаткова інформація.
Міцність на розтяг при згині, МПа вираховуємо згідно формули (ДСТУ Б В.2.7-214:2009):

f c , tl  (  * F * l * k w ) /( a * b 2 )

де
-

δ – масштабний коефіцієнт для приведення міцності бетону до міцності бетону в зразках базового розміру та форми;
F – руйнівне навантаження, кН;
l – відстань між опорами при випробуваннях зразків призм на розтяг при згині, см;
k w - поправочний коефіцієнт для ніздрюватого бетону;
a – ширина поперечного перерізу призми, см;
b – висота поперечного перерізу призми, см.
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Таблиця 5 – Значення масштабних коефіцієнтів α, β, γ та δ для окремих видів бетонів (ДСТУ Б В.2.7-214:2009)

Форма і розміри зразка, мм

Масштабні коефіцієнти, що застосовуються при
розтягу при розколюванні γ
стиску, α всіх видів
важкого
дрібнозернисто
бетонів, крім
бетону
го бетону
ніздрюватого

розтягу при згині
важкого бетону δ

осьовому розтягу β

0,86
0,92
1,00
1,15
1,34

0,86
0,92
1,00
1,08
-

Куб із розміром ребра або квадратна призма із
розміром сторони:
70
100
150
200
300
Циліндр (діаметр × висоту)

0,85
0,95
1,00
1,05
1,10

0,78
0,88
1,00
1,10
-

0,87
0,92
1,00
1,05
-

100×200
1,16
0,98
0,99
150×300
1,20
1,13
1,08
200×400
1,24
300×600
1,28
Примітка 1. Для ніздрюватого бетону з середньою густиною менше 400 кг/м3 масштабний коефіцієнт а слід приймати рівним 1,0 незалежно від
розмірів і форми зразків.
Примітка 2. Для ніздрюватого бетону з середньою густиною 400 кг/м3 і більше масштабний коефіцієнт а для циліндрів діаметром і заввишки 70 мм, що
вибурювались, і кубів з ребром завдовжки 70 мм, що випилювались, приймають рівним 0,90, а для циліндрів діаметром і заввишки 100 мм і кубів з
ребром завдовжки 100 мм – рівним 0,95.
Примітка 3. Застосування експериментальних масштабних коефіцієнтів α, β, γ і δ за додатком Л , що відрізняються від одиниці в бік збільшення або
зменшення більше, ніж це визначено в таблиці 5 для окремих видів бетонів і розмірів зразків, не допускається.

Вікно випробування вібропресованих виробів «визначення міцності на розрив при розламувані згідно ДСТУ Б EN 1338:2016».
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Додаткова інформація.
Міцність на на розрив при розламуванні, МПа вираховуємо згідно формули (Додаток Е п. F 4):

T

де
T - міцність на розрив при розламуванні, МПа;
P - руйнівне навантаження, Н;
S - поверхня розламування, мм2



0 . 637

* k *

P
S

S=L*t
L - середнє значення двох вимірювань довжини розламування, одне у верхній і одне у нижній частині брущатки, мм;
t - товщина брущатки в площині розламування (мм), яка є середнім значенням трьох вимірювань;(одного-посередині,
і по одному - на кожному кінці)
k - коригувальний коефіцієнт для товщини брущатки, що обчислений за рівнянням:
k  1.3  30 * (0.18  t / 1000 ) 2
якщо 140 мм <t ≤ 180 мм
якщо t > 180 мм
k = 1,3,
якщо t ≤ 140 мм визначеного з таблиці F.1.
Таблиця F.1 – Коригувальний коефіцієнт
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
t (мм)
0,71
0,79
0,87
0,94
1,00
1,06
1,11
1,15
1,19
1,23
1,25
K
Руйнівне навантаження для довжини елементу F в ньютонах на міліметр обчислюють за формулою:

F 

P
L

Вікно випробування вібропресованих виробів «визначення морозостійкості згідно ДСТУ Б В.2.7-49-96 ».
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Додаткова інформація.
Міцність, (МПа) – розраховуємо згідно методу розрахунку в режимі «визначення міцності на стиск (штамп) згідно ДСТУ Б В.2.7214:2009» зазначеному вище ( з використанням коефіцієнтів: а – масштабний коефіцієнт; КS – перевідний коефіцієнт).
Втрату міцності на стиск зразків при поперемінному заморожуванні і відтаванні визначають шляхом порівняння середнього значення
міцності підсумкових випробувань (основних) зразків і середнього значення міцності контрольних зразків у насиченому водою стані.
Втрату міцності зразків, Δ, у відсотках обчислюємо за формулою:

 

R контр  R осн
R контр

 100

Rконтр – середнє арифметичне значення міцності на стиск контрольних зразків, МПа (кгс/см2);
Rосн – середнє арифметичне значення міцності на стиск основних зразків після випробування їх на морозостійкість, МПа (кгс/см2).
Допустима величина втрати міцності зразків на стиск після поперемінного їх заморожування і відтавання – не більше 25 %.
де

Втрату маси зразків, М, у відсотках для проміжного випробування обчислюють за формулою:
M

де



m

1

 m
m 1

2

 100

m1 – середнє значення маси насичених водою зразків проміжного випробування перед випробуванням на морозостійкість, г.
m2 – середнє значення маси насичених водою зразків проміжного випробування після випробування на морозостійкість, г .
Вікно випробування вібропресованих виробів «визначення водопоглинання згідно ДСТУ Б В.2.7-170:2008 ».

Додаткова інформація.
Водопоглинання, % - Водопоглинання бетону окремого зразка за масою W м' у відсотках визначають із похибкою до 0,1 % за формулою:
,
mв mc
'
Wм 

де

mв - маса водонасиченого зразка, г;

m

 100

c
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mс - маса висушеного зразка, г.
Водопоглинання бетону окремого зразка за об'ємом Wo' у відсотках визначають із похибкою до 0,1 % за формулою:
,
W м' ρ o
'
W



o

ρ

в

'
м

W - водопоглинання бетону окремого зразка за масою, %;
 o - середня густина сухого бетону, кг/м3;
 в - середня густина води, прийнята 1000 кг/м3.
Водопоглинання бетону серії зразків визначають як середнє арифметичне значення результатів випробувань окремих зразків у серії.

де

Вікно випробування вібропресованих виробів «опір стиранню згідно ДСТУ Б В.2.7-212:2009. Метод: круг стирання».

Додаткова інформація.
Стиранність бетону на крузі стирання ( G i , в г/см2), що характеризується втратою маси зразка, обчислюють із похибкою до 0,1 г/см2 для
окремого зразка за формулою:

Gi 

m1  m2
F

де

* Kj

m1- маса зразка до випробування, г;
m2- маса зразка після чотирьох циклів випробування, г;
F
- площа стираної грані зразка, см2;
Kj - перевідний коефіцієнт.
Стиранність бетону серії зразків Gc обчислюють із похибкою до 0,1 г/см2 як середнє арифметичне значення результатів визначення
n
стираності окремих зразків серії за формулою:



__

де n - число зразків у серії.

G

c



G

i

i  1

n
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Під час обчислення середньої стираності серії зразків слід проводити перевірку випадаючих результатів згідно з правилами відбракування
випадаючих результатів. Результат випробування Gi визнається випадаючим і виключається при обчислені середньої стираності серії зразків,
__
якщо величина
Gc Gi
Ti 
S
перевищує критичне значення Tk, приведене в таблиці Б.1:
Число зразків у серії, n
Tk

3
1.15

4
1.48

5
1.72

6
1.89

Середній квадратичний відхил стираності бетону S в серії обчислюється за формулою
n


S



( G

c



G

i

)

2

i  1

n

 1

Вікно випробування вібропресованих виробів «опір стиранню згідно ДСТУ Б EN 1338:2016. Метод: широкий шліфувальний круг».

Додаткова інформація.
Стираність, мм= Глибина канавки, мм + (20.0 - Значення калібрування,мм). (Додаток G п. G 8).
Вікно випробування вібропресованих виробів «опір ковзанню згідно ДСТУ Б EN 1338:2016».
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Вікно випробування вібропресованих виробів «міцність при стиску виробів бетонних стінових згідно ДСТУ Б В.2.7-248:2011;
ДСТУ Б В.2.7-7:2008».

Додаткова інформація.
Міцність при стиску виробів бетонних стінових вираховуємо згідно формули (ДСТУ Б В.2.7-248:2011 п. 3.2.1):

P

R ct 
Rct — міцність при стиску, МПа;
F
Р — руйнівне навантаження на зразок, МН;
F — площа поперечного перерізу зразка, обчислена як середнє арифметичне значення площі верхньої та нижньої його поверхні, м2.
Для розрахунку міцності при стиску згідно ДСТУ Б В.2.7-248:2011 п. 3.2.1 значення поля «Руйнівне навантаження на зразок, Н» переводимо в МН
(значення Р в Н ділимо на 1000000), значення поля «Площа поперечного перерізу зразка, см2» переводимо в м2 ( значення F в см2 ділимо на 10000).
де

Міцність при стистку зразків в партії обчислюють з точністю до 0,1 МПа як середнє арифметичне значення результатів випробувань визначеного
числа зразків.
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Вікно випробування вібропресованих виробів «міцність при вигині плит прямокутних згідно ДСТУ Б EN 1339:2016».

Додаткова інформація.
Міцність на вигин, МПа для зразків прямокутних плит розраховується згідно формули (додаток F п.F.4 ДСТУ Б EN 1339:2016):

T 
-

3* P * L
2 * b * t

2

, де

T - міцність на вигин, МПа;
P – руйнівне навантаження на пресі при випробуванні виробу на стиск через штамп, Н;
L – відстань між опорами, мм;
b – ширина плити в площині розлому, мм;
t – висота плити в площині розлому, мм.
( Відстань між опорами, мм розраховується до початку випробувань згідно формули: L=d - 25mm -25mm,
де d-довжина плити.
Одержане значення L перевіряється на відповідність вимогам: L<3*t. Якщо так, то L розраховується згідно формули: L= d - t/2 - t/2,
де t-висота плити.
Якщо ні, то приймається вираховане значення L для розрахунку міцності).
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Вікно випробування вібропресованих виробів «міцність на вигин бордюрів бетонних згідно ДСТУ Б EN 1340:2016».

Додаткова інформація.
Міцність на вигин, МПа для зразків бордюрів бетонних розраховується згідно формули (додаток F п.F.4 ДСТУ Б EN 1340:2016):

T 
-

P * L * Yb
4 * J

, де
T - міцність на вигин, МПа;
P – руйнівне навантаження на пресі при випробуванні виробу на стиск, Н;
L – відстань між опорами, мм;
Yb – відстань від центра до краю розтягнутої ділянки по осі навантаження, мм (розраховується програмою);
J – сума моментів інерції розрахована за робочими розмірами зразка (розраховується програмою).
(Відстань між опорами, мм розраховується відповідальним за випробування до початку проведення випробувань згідно додатку F п.F.3
ДСТУ Б EN 1340:2016).
Позначення змінних в подальших формулах взяті з Малюнка 1.
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Відстань від центра навантаження до краю розтягнутої ділянки по осі навантаження

Y

b


0 .5 *   H 2 *L



Yb, мм розраховуємо згідно формули:


 L *  A 2  0 .5 *  H 2  A 2    

 


H*L   0 . 5 * W  L * H  A 

   W

J - сума моментів інерції за робочими розмірами зразка розраховуємо згідно формул (розрахунок на основі теореми Штейнера):

J1 

J

3

H

3

12

* L

 H
 H * L * 
 2

 yb





2

J

 H  A
 0 . 5 * W  L  * H  A  * 
18


Сума моментів інерції -

J

 J1  J

2

2

2

2
 A 2
A


 W  L  * A * 
 
 yb 
 12
2




2

 A 
* H  A
3


  Y b 


2










 J3
Малюнок 1.

Журнал відбору та випробування вібропресованих виробів. 30-12

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Друк актів, журналу, звіту та протоколу.
Журнал випробувань друкується за повний місяць з автоматичним виключенням фільтру. Звіт не має цих обмежень. Протокол формується на
обраний запис журналу з відкритою деталізацією випробувань.
Для друку необхідно відкрити контекстне меню (натисканням правої кнопки мишки), та вибрати відповідний пункт меню.

Акти, журнал, звіт та протокол формуються в форматі XLS.

Журнал відбору.
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Протокол випробувань.
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31. Режим «Випробування – Градуювальна залежність»
Об`єктом автоматизації являються процеси обробки первинної інформації одержаної в процесі визначення міцності
бетонних зразків неруйнівними методами згідно ДСТУ Б В.2.7-226:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення
міцності», ДСТУ Б В.2.7-220:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю» і
випробувань тих же зразків на стиск згідно з ДСТУ Б В.2.7-214, які проводять безпосередньо після визначення міцності неруйнівними
методами. (Журнал «Міцність за контрольними зразками та неруйнівні методи контролю»).

Короткий опис полів таблиці – Градуювальна залежність.
Назва поля
Протокол №
Протокол дата
Період вибірки початок

Тип поля
Цілочислене
Дата
Дата

Короткий опис поля
№ град.залежності – формується автоматично програмою.
Дата формування протоколу - вибирається користувачем.
Період вибірки початок - вибирається користувачем (не повинен виходити
за межі вибраного періоду при вході в режим «Випробування»).

Обмеження
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Період вибірки кінець

Дата

Вік
Руйнівний метод
Прилад

Цілочислене
Цілочислене
Цілочислене

Метод

Цілочислене

База, мм

Цілочислене

Умови твердення

Цілочислене

Бетон

Цілочислене

Вид цементу

Цілочислене

Макс. заповнювач

Цілочислене

Лаборант
Нотатки

Цілочислене
Цілочислене

Період вибірки кінець – вибирається користувачем (не повинен виходити
за межі вибраного періоду при вході в режим «Випробування»).
Вік - вноситься користувачем.
Руйнівний метод – вибирається користувачем з переліку методів.
Прилад - вибирається користувачем з переліку приладів неруйнівного
контролю міцності.
Метод – при виборі ультразвукового приладу користувач вибирає з
методів: наскрізне прозвучення; поверхневе прозвучення. При виборі
приладів неруйнівного контролю метод згідно значенню поля
«Найменування методу» з довідника приладів занесеться автоматично.
База, мм – вносяться користувачем при виборі ультразвукового приладу
для методів: наскрізне прозвучення; поверхневе прозвучення.
Умови твердення - вибирається користувачем з варіантів: Природні,
Тепло-вологісна обробка, Нормальні.
Бетон – вибирається користувачем з переліку бетонів по яких в базі даних
є інформація згідно заданого значення полів: «Період вибірки», «Вік»,
«Руйнівний метод», «Прилад», «Метод», «База», «Умови твердіння».
Вид цементу - вибирається користувачем з довідника найменування
матеріалів (з групи цементів).
Макс. заповнювач – вибирається користувачем з довідника найменування
матеріалів (з групи щебеню).
Лаборант - вибирається користувачем з довідника лаборантів.
Нотатки – вносяться користувачем.
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При активації поля «Бетон» відкриється вікно в якому буде перелік сумішей, які відповідають внесеним параметрам.

Після заповнення полів журналу та зберігши запис вікні нажавши праву кнопку «миші» активуємо режим «Сформувати градуювальну
залежність».
При формуванні градуювальної залежності зберігаються результати розрахунку

Журнал градуювальних залежностей. 31-3

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Зачитані з бази даних значення полів «Показник приладу», «Значення міцності» коригуванню не підлягають.
Автоматично формується протокол контролю міцності виробів в форматі ….xls.
Редагування полів запису в журналі, по яких сформована градуювальна залежність, заборонено.

В разі потреби запис з журналу «Градуювальна залежність» можливо вилучити активувавши кнопку

.
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Програма сформує попередження. В разі згоди на видалення запису програма перевірить на наявність посилання на цей запис в журналі «Визначення
міцності на об’єкті неруйнівними методами».

В журналі «Визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами» було посилання на градуювальну таблицю № 20, тому видалення не можливе.
В такому разі потребібно спочатку вилучити запис з журналу «Визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами», а потім видалити запис з
журналу градуювальних залежностей.

Журнал градуювальних залежностей. 31-5

© ТОВ «ЛПІ» І П К «Лабораторія»

Меню для друку Журналу, Звіту, Протоколу активується нажиманням правої кнопки «миші» на полі журналу.
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32. Визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами.
Згідно п. 6.1 ДСТУ Б В.2.7-220:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю» для
визначення міцності бетону в конструкціях попередньо встановлюють градуювальну залежність між міцністю бетону і непрямою
характеристикою міцності (у вигляді графіка, таблиці або формули).
Згідно п. 7.6 ДСТУ Б В.2.7-226:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності» міцність бетону ділянки
конструкції, що контролюється, визначають за градуювальною залежністю, встановленою відповідно до розділу 6 за умови, що виміряне за 7.1
значення швидкості (часу) ультразвуку знаходиться в межах між найменшим і найбільшим значеннями швидкості (часу) ультразвуку в зразках, що
випробовувались при побудові градуювальної залежності. При контролі міцності бетону в конструкціях згідно з ДСТУ Б В.2.7-224 отримане
значення міцності приймають за середню міцність контрольованої ділянки конструкції.

Форма журналу випробування бетону на визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами контролю.

Короткий опис полів основної таблиці.
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Назва поля
Акт обстеження
конструкції №
Акт обстеження
конструкції, дата
Замовник обстеження

Тип поля
Цілочислене

Короткий опис поля
Акт обстеження конструкції № - формується програмою.

Дата

Акт обстеження конструкції, дата - вноситься користувачем.

Цілочислене

Найменування об’єкту

Цілочислене

Номер договору
Найменування конструкції
Дата виготовлення
конструкції
Вік конструкціі, діб

Текст 9
Текст 50
Дата

Замовник обстеження – вибирається користувачем з довідника
організацій.
Найменування об’єкту – вибирається користувачем з довідника об’єктів
вибраної організації.
Номер договору – згідно договору з довідника об’єктів.
Найменування конструкції – вноситься користувачем.
Дата виготовлення конструкції – вноситься користувачем.

Номер контрольованої
ділянки
Суміш - постачальник

Текст 20

Суміш найменування
Проектна міцність бетону
(клас)
Найменування приладу
Метод випробувань

Цілочислене
Текст 9

База прозвучування, мм

Цілочислене

Градуювальна залежність,
№

Цілочислене

Цілочислене

Цілочислене

Цілочислене
Цілочислене

Обмеження

Вік конструкціі, діб – вираховується програмою автоматично (Дата
виготовлення конструкції - Акт обстеження конструкції, дата).
Номер контрольованої ділянки – вноситься користувачем.
Суміш - постачальник - вибирається користувачем з довідника
організацій.
Суміш найменування - вибирається користувачем з довідника сумішей.
Проектна міцність бетону (клас) - вибирається користувачем з довідника
класів.
Найменування приладу - вибирається користувачем з довідника приладів.
Метод випробувань - при виборі ультразвукового приладу користувач
вибирає з методів: наскрізне прозвучення; поверхневе прозвучення. При
виборі приладів неруйнівного контролю метод згідно значенню поля
«Найменування методу» з довідника приладів занесеться автоматично.
База прозвучування, мм – вносяться користувачем при виборі
ультразвукового приладу для методів: наскрізне прозвучення; поверхневе
прозвучення.
Градуювальна залежність, № - вноситься користувачем (згідно раніше
зформованих градуювальних залежностей)
Визначення міцності на об’єкті неруйнівними методами. 32-2
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Градуювальна залежність,
дата
Виконавець, П І П

Дата

Висновок

Цілочислене

Нотатки

Текст 40

Градуювальна залежність, дата – заноситься автоматично згідно
внесеноного номера градуювальної залежності..
Виконавець, П І П - вибирається користувачем з довідника кадрового
складу лабораторії.
Висновок - вибирається користувачем з варіантів: Відповідає класу, Не
відповідає класу.
Нотатки - вноситься користувачем.

Назва поля
Акт обстеження
конструкції, №
Номер точкового виміру на
ділянці
Значення непрямої
характеристики міцності

Тип поля
Цілочислене

Короткий опис полів додаткової таблиці.
Короткий опис поля
Акт обстеження конструкції, № – вноситься програмою з основної таблиці.

Цілочислене

Номер точкового виміру на ділянці - вноситься користувачем.

Дробне (8.3)

Значення непрямої характеристики міцності – вноситься користувачем.

Міцність бетону, МПа

Дробне (8.3)

Міцність бетону, МПа – розраховується програмою автоматично згідно
вибраної користувачем раніше установленої градуювальної залежності.

Цілочислене

Обмеження

В допоміжну таблицю вносяться значення непрямої характеристики. Міцність бетону, МПа розраховується згідно даних з вибраної градуювальної
залежності по формулі:
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Форма протоколу випробування.
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33. Форма актів відбору, ідентифікації, утилізації.

Форма актів відбору, ідентифікації, утилізації. 33-1
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34. Захист та збереження інформації.
Згідно вимог ДСТУ IS0/IEC 17025:2006 (про збереження інформації) в І П К «Лабораторія» реалізовані наступні режими :
 протоколювання дій користувача;
 захист інформації від несанкціонованого виправлення;
 автоматичне збереження (архівація).
Режим протоколювання дій користувачів.
Програмою автоматично ведеться протокол роботи користувачів під час виконання наступних операцій:
 додавання запису;
 коригування запису;
 видалення запису.
Інформація про дії користувачів записується в системну таблицю. Перегляд даних журналу можливий з використанням додаткового програмного
забезпечення (надається Розробником).
Захист інформації від несанкціонованого виправлення.
У всіх журналах поле «Висновок» – після внесення запису залишається порожнім, або невизначеним. В цьому випадку корегування внесених даних
доступне для користувачів.
Після зміни значення поля («Придатний», «Непридатний», «Відповідає марці», «Не відповідає марці») запис закривається для редагування та
вилучення. Редагування проводить тільки користувач, з додатковими правами адміністратора, які прописані Розробником по узгодженню з
Замовником.
Автоматичне збереження інформації.
Під час завершення роботи програми існує можливість автоматичного збереження архіву - локально та (або) на сервері.
Налагодження архівації виконується згідно інструкції по встановленню та налаштуванню І П К «Лабораторія» (входить в комплект поставки).
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