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  املوجات فوق الصوتيةرسعة  سـتخدامالكشف عن عيوب اخلرسانة اب
  

 أمري عبد الرمحن هالل ادللميي
لكية الهندسة/مدرس

               جامعة الانبار

  

  (Abstract) اخلالصة
حفوصات  إجراءمت  .لشقوق يف اخلرسانةوإجياد معق ااملوجات فوق الصوتية يف الكشف عن الفجوات  رسعة كرس هذا البحث للتحري عن كفاءة طريقة   

  .رسانةللمقارنة بني دقة رسعة املوجات فوق الصوتية ابلطريقة املبارشة ودقهتا ابلطريقة غري املبارشة يف حاةل الكشف عن مواقع العيوب يف اخل
تعمل معل الفجوة وقد حفصت هذه ) مس3(طر حوايل ثالثة مواشري ووضعت بداخل لك مهنا ومبواقع معلومة كرة من الفلني بق إنتاجمت يف هذا البحث    

مس معوداين عىل حمور )10(بعمق  واألخرمس )5(هام بعمق اموشورين أخريني حيث مت معل شق بلك منوذج احد إنتاجكام ومت .يوم) 28(املواشري بعمر 
  .المنوذج دون حدوث الكرس للمنوذج واجريت علهيام الفحوصات للكشف عن معق الشقوق

 املوقع اسـتخدام لك من الطريقتني املبارشة وغري املبارشة للكشف عن مواقع الفجوات ولتقيمي خصائص اخلرسانة يف إماكنيةت نتاجئ الفحوصات عن أوحض   
يامن اكنت نتاجئ الطريقة الثالثة أعطت نتاجئ قريبة للواقع وبدقة عالية ب  معق الشق إلجيادوالثانية  األوىلكام وبينت النتاجئ ابن الطريقتني ,وللسـيطرة النوعية علهيا

معق الشق  إلجيادالفعيل وعليه فميكن اعامتد معدل نتيجيت الطريقتني الثالثة والرابعة معق الشق الفعيل ونتاجئ الطريقة الرابعة أعىل من معق الشق اقل من 
  . بدقة جيدة

Abstract 
    TThhiiss  rreesseeaarrcchh  iinnvveessttiiggaatteess  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  UUllttrraassoonniicc  PPuullssee  VVeelloocciittyy  ((UUPPVV))  mmeetthhoodd  iinn  
ddeetteeccttiinngg  vvooiiddss  aanndd  ddeepptthh  ooff  ccrraacckkss  iinn  ccoonnccrreettee..  

        TTeessttss  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  aaccccuurraaccyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  mmeetthhoodd  ooff  
UUllttrraassoonniicc  PPuullssee  VVeelloocciittyy  mmeetthhoodd  ((UUPPVV))  iinn  ddeetteeccttiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  ddeeffeeccttss..  TThhrreeee  ccoonnccrreettee  
pprriissmmss  wwiitthh  ffaabbrriiccaatteedd  vvooiidd  aatt  aa  kknnoowwnn  llooccaattiioonn  wweerree  uusseedd  aanndd  tteesstteedd  aatt  2288  ddaayy..    

          TTwwoo  ootthheerr  pprriissmmss  wweerree  ccaasstteedd  aanndd  tteesstteedd  ttoo  ddeetteecctt  ooff    ccrraacckk  ddeepptthh  iinn  ccoonnccrreettee,,  ccrraacckkss  aatt  
ddeepptthh  ooff  55  aanndd  1100  ccmm  ppeerrppeennddiiccuullaarr  ttoo  aaxxiiss  ooff  bbeeaamm  wweerree  iinndduucceedd  wwiitthhoouutt  aaccttuuaallllyy  bbrreeaakkiinngg  
tthhee  bbeeaamm..  

          TTeesstt  rreessuullttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  mmeetthhooddss  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  aasssseessss  tthhee  iinn--ssiittuu  
pprrooppeerrttiieess  ooff  ccoonnccrreettee  oorr  ffoorr  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  oonn  ssiittee,,  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  mmeetthhoodd  ooff  
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ccrraacckk  ddeepptthh  ggaavvee  rreessuullttss  wwiitthh  hhiigghh  aaccccuurraaccyy  wwhhiillee  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhiirrdd  mmeetthhoodd  
wweerree  lloowweerr  tthhaann  tthhee  aaccttuuaall  ccrraacckk  ddeepptthh  aanndd  ffoorr  tthhee  ffoorrtthh  mmeetthhoodd  wweerree  hhiigghheerr  tthhaann  iitt..  TThheerreeffoorr,,  
wwee  ccaann  uussee  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  tthhiirrdd  aanndd  ffoorrtthh  rreessuullttss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ccrraacckk  ddeepptthh  wwiitthh  ggoooodd  
aaccccuurraaccyy..    

KKeeyy  wwoorrddss::  NNoonn--ddeessttrruuccttiivvee  tteesstt,,  UUllttrraassoonniicc  PPuullssee  VVeelloocciittyy,,  CCoonnccrreettee  DDeeffeeccttss,,  CCrraacckk  DDeepptthh,,  
AAccccuurraaccyy..     
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  :(Introduction)املقدمة  - 1
الت اخلرسانة حتتل ز تعمتد خطط التمنية وتنفيذ املشاريع اخملتلفة عىل مدى توفر مواد البناء وعىل الرمغ من تطور مواد البناء املسـتعمةل مبرور الزمن فال    

  )1(ماكنة الصدارة إذ تطورت وحتسنت طرق إنتاهجا وصناعهتا بصورة هائةل كام تعددت أنواعها تبعاً ملتطلبات األغراض املسـتعمةل من اجلها
  .)2(مسنت الهيدرولييك واملاءاخلرسانة مبعىن عام يه أي منتج أو كتةل مصنوعة ابسـتخدام الوسط الامسنيت ومعوما هذا الوسط انجت من التفاعل بني الا   

ت كام تعددت أنواعها وطرق إنتاهجا وحفصها وان الفحوص التقليدية كفحص املكعبات آتعددت اسـتخدامات اخلرسانة كامدة إنشائية يف بناء املنش      
 تعطي مؤرشات اكفيه لنوعيه اخلرسانة املسـتخدمة من اخلرسانية ابلرمغ من بساطهتا  ال تتالمئ مع األساليب احلديثة إلنتاج اخلرسانة واسـتخداماهتا كام  ال

رسيعة حيث التحميل وادلميومة واملظهر  اخلاريج  ذلاكل اجتهت هجود الباحثني إىل التحري  عن حفوص جديدة بوسعها تشخيص صالحية املادة بصورة 
اتالفيه  إحدى الوسائل احلديثة  يف السـيطرة النوعية وقد برزت أمهيهتا منذ وتعترب الفحوص الال.قبل البدء يف املراحل املتتالية  من البناء والاسـمترار هبا 

  . )3(حوايل ثالثني عاما  وتعمتد هذه الفحوص عىل املوجات فوق الصوتية

  الفحوصات غري الاتالفية - 2
نة أو املنشأ ودون التأثري عىل خواصها أو ميكن تعريف الفحص غري الاتاليف بصورة هندسـية عىل انه  الفحص اذلي يمت إجرائه دون اإلرضار ابلعي      

فيه اسـتخداماهتا  ويشمل هذا التعريف  مجموعة من الفحوص اليت تسـتخدم تقنيات خمتلفة  وتعترب الفحوص الاهزتازية من أمه الفحوص الغري اتال
  . )3(وأقدهما

وهذه املوجات تسكل  ) هرتز20000 _ 20(قبل األذن البرشية  املقصود ابألمواج فوق الصوتية يه موجات ترددها اكرب من الرتدد املسموع  من   
وليدها سلوك املوجات الكهرومغناطيسـية وموجات الضوء من حيث الانكسار  والانعاكس كام أهنا تسـتطيع الانتقال  يف الفجوات وهذه املوجات ميكن ت

طبيعية لبعض البلورات مثل الكوارتز وملح روشل  أو تيتاانت الباريوم وهذه وكشفها بعدة طرق ولكن الطريقة املعتادة لتوليدها هو إاثرة الاهزتازات ال 
واليت تقوم بتحويل الطاقة الكهرابئية إىل طاقه ) املسـتقبل(وامللتقط ) املذبذب(البلورات منصوبة داخل اسطواانت حديدية لتشكيل ما يسمى ابملرسل 

  .             )3(الصلبة مكوجات إهجاد صوتيه وابلعكس وتنتقل املوجات فوق الصوتية يف األجسام
 )الفاحص الرمقي احملمول ابملوجات فوق الصوتية(اسـتخدام هجاز مصنع لهذا الغرض يسمى بـ  ميكن حفص اخلرسانة ابملوجات فوق الصوتية عن طريق   
)Potable Ultrasonic Non-destructive Digital Indicating Tests ( بـ اختصارا واذلي يسمىPUNDIT) (الفحوصات  أحد أهجزة  وهو

توجد ,السـبعينات عندما ظهرت املعدات لالسـتخدام التجاري الواسع  وقد شاع اسـتخدامه يف بداية   (Non Destructive) للخرسانـة أتالفيهالغري 
 )BS 1881 part 201(و ) BS 4408(نية حالياً مواصفات قياسـية يف عدة دول لفحص اخلرسانة بواسطة املوجات فوق الصوتية مثل املواصفات الربيطا

 واإلنشاءاتكام ومت وضع توصيات لطريقة الفحص من قبل الاحتاد ادلويل خملتربات حفوص وحبوث املواد ) ASTM C597( األمريكيةواملواصفة 
)RILEM ( م1969يف سـنة)4(.   

بحث  تعمتـد عـىل هجـاز ابنـدت  لقيـاس رسع األمـواج فـوق الصـوتية الطـويةل إن املبدأ األسايس لطريقة الفحوص  الغري الاتالفية املسـتخدمة يف هذا ال    
اخلرسانية  حيث يقـوم  املرسـل بتوليـد موجـه طـويةل مالمسـه لسـطح المنـوذج ومتـر هـذه  واشريواليت تنتقل ابجتاه  موازي حلركه املوجه عىل مناذج  من امل
  .ة املسـتقبل وادلائرة الالكرتونية نسـتطيع معرفه الزمن اذلي تسـتغرقه اذلبذبة ليك جتتاز المنوذجاملوجه عرب المنوذج مث تتحول إىل موجه كهر ابئية  وبواسط

  أخملتربي ل ـالعم - 3
  :يف هذا الفصل ثالث مراحل رئيسـيه  أخملتربيمشل العمل   

  .مشل إجراءات اخللط  تضمنت إنتاج اخلرسانة واكنت عىل قسمني ، األول مشل تصممي اخللطة ، والقسم الثاين: املرحةل األوىل 
  .تضمنت إعداد الامنذج  ومشلت القولبة وإهناء السطح ورفع الامنذج من القوالب وأخرياً املعاجلة : املرحـةل الثانية 
  .تضمنت حفص  املوجات فوق الصوتية للكشف عن عيوب اخلرسانة املنتجة : املرحةل الثالثة 

   جامعة الانبار/لكية الهندسة /قسم الهندسة املدنية /نةعلام ابن مجيع الفحوصات متت يف خمترب اخلرسا

      اخلرسانة إنتاج: أوال 
         اخللطةتصممي  - 1
راكم : راكم انمع : مسنـت )  ( 3:  1.5:  1( ونسـب وزنيـه  )   3م/كغـم350(مت اعامتد الطريقة الوزنية يف تصممي اخللطة حيث  اعمتدت مكية الامسنـت   

يف إنتـاج  األوليـة ادلاخـةلإلمتام العمـل اخملتـربي مت إجيـاد أوزان املـواد  الفعيل املطلوبوعن طريق حساب احلجم ) 0.5( امسنت  ونسـبة ماء عىل ) خشن 
  .اخللطة اخلرسانية

  املسـتخدمة  ألهجزةأ - 2
  .اخةل يف إنتاج اخلرسانة يعمل ابلطاقة الكهرابئية خللط املواد ادل)   3م 0.075(مت اسـتخدام خالط اعتيادي بسعة  :اعتياديخـالط : أ  
  . لصب اخلرسانةمس )50× 20×20(مت اسـتخدام قوالب بأبعاد   :القوالـب: ب  
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  املسـتخدمة    األوليةاملواد  - 3
  .بحث اسـتخدام الامسنت البورتالندي الاعتيادي املصنوع يف معمل مسنت كبيسةل مت يف هذا ا:  الامسـنت : أ
يـوحض ) 2(يبني التحليل املنخيل للراكم اخلشن واجلـدول رمق ) 1(واجلدول رمق  ) fine(والنامع ) coarse(م بنوعيه اخلشنمت اسـتخدام الراك:  الركـام   : ب

  ) ASTM-C33 -2003   )5التحليل املنخيل للراكم النامع وحسب املواصفة األمريكية
  لشوائب مت يف هذا البحث اسـتخدام ماء صاحل للرشب وخايل  من ا  :املـاء     :  ج 

  متطلبات التدرج ونتاجئ التحليل املنخيل للراكم اخلشن املسـتخدم) 1(رمق  جدول

  
  
  

  
                                                    

  
  
  
  
  

  مع املسـتخدممتطلبات التدرج ونتاجئ التحليل املنخيل للراكم النا) 2(جدول رمق 
  النسـبة املئوية املارة للراكم النامع املسـتخدم  (ASTM-C33-03) النسـبة املئوية املارة حسب املواصفة   قياس املنخل

9.5  100 100  
  1 00  1 00 -95  ممل4,75

  96.3  1 00 -80  ممل2,36

  77.6  85-50  ممل 1,18

  50  60-25  مايكرون 600

  22.5  30-5  مايكرون 300

  8.5  10-0  ونمايكر  150

  المنـاذج   إعداد: اثنيا       
  )ASTM- C192-2002)6مت إعداد الامنذج يف هذا البحث  اعامتدا عىل املواصفة األمريكية  

     ةالقولبـ - 1
قضيب معدين إلجـراء  ومت اسـتخدام,مس )50×20×20(بعد إكامل معلية اخللط مت وضع اخلرسانة ابلقوالب املعدة مسـبقا  وبثالث طبقات ابلنسـبة للمواشري 

  معلية الرص 

 السـطح    إهناء  - 2
  .ومت تغطية مجيع الامنذج ابلنايلون السميك ملنع معلية تبخر املاء Trowel بعد إكامل معلية القولبة ومال القوالب مت تعديل سطح الامنذج ابسـتخدام املاجل 

     من قوالب   اإلزاةل  - 3
   .  ساعة  من وقت الصب 24حوايل   مت رفع مجيع الامنذج من القوالب بعد مرور

       ةاملعالــج  - 4
  .هياأايم وبعدها مت إخراهجا لغرض إجراء الفحوصات عل 7بعد إزاةل الامنذج من القوالب مغرت ابملاء ملدة   

  الفحوصات - 4

  النسـبة املئوية املارة للراكم اخلشن املسـتخدم  (ASTM-C33-03) النسـبة املئوية املارة حسب املواصفة   مقاس املنخل

  1 00  ------   ممل 75

  1 00  ------   ممل63

  1 00  ------   ممل 50

  1 00  ------   ممل 38

  1 00 001  ممل 25

  93.2  1 00  - 9 0  ممل 19

  -----   ------   ممل 12,5

  46  55 - 2 0  ممل 9,5

  1.8  1 0 -  0  ممل 4,75

2,36  0-5  0  
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العيـوب املوجـودة داخـل اخلرسـانة املنتجـة للكشف عن ) 1(مت اعامتد حفص املوجات فوق الصوتية ابسـتخدام هجاز الباندت املوحضة صورته ابلشلك رمق   
  :واكآليت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكشف عن عيوب اخلرسانة : أوًال 
داخـل لك ) مس  3(ومت صنع جفوة بوضع قطعة من الفلـني عـىل شـلك كـرة بقطـر  )2(شلك رمق  مس)50×20×20(مت إنتاج ثالث مناذج بأبعاد   

  )3(مق دة وكام مبني يف اجلدول رحمد منوذج بأبعاد وأعامق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  الامنذج املسـتخدمة إلجياد موقع الفجوة)2(شلك رمق

 

  هجاز املوجات فوق الصوتية) 1(شلك رمق 
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  مواقع الفجوات املوضوعة داخل الامنذج الثالثة) 3(جدول رمق 

  موقع الفجوة إحداثيات    

    X Y Z 

رقم 
  النموذج

  150  120  100  االول
  250  100  100  الثاين
    350  80  100  الثالث

     
     

العيـب يف (كل للكشـف عـن موقـع الفجـوة وذ )3(شلك رمق  )7(غري املبارشةحيث مت اعامتد حفص املوجات فوق الصوتية ابلطريقتني املبارشة و 
  . الفعيل) الفجوة(يوم ومن مث إجياد دقة الفحص بسبب معلومية موقع العيب  28بعمر )اخلرسانة 

  
  
  
  
  
  
  معق الشق  إجياد: اثنيا

) مس10( بعمـق والثـاين) مس5( األول بعمـق,  يومعـل خـالل لك مـهنام شـق معـود )4(شـلك رمق  مس) 50×20×20( منوذجني بأبعادمت إنتاج 
  : فوق الصوتية عىل الامنذج وحسب الطرق التالية اذلكر حفص املوجاتعند وجه المنوذج وقد مت إجراء  مقاس) ممل4(يتجاوز  وعرض ال

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ذج املسـتخدمة إلجياد معق الشقالامن) 4(شلك رمق   

X 

Z

T T T

R R R

 الطريقة املباشرة

T  R  R  R  R  R  

X 

Y 

 الطريقة غري املباشرة

 موقع الفجوة داخل اخلرسانة إلجيادالطريقة املبارشة وغري املبارشة) 3(شلك رمق 

X 

Z 

Y 
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عـىل طـريف الشـق ابلنســبة ) x(الشق ومسافة يف  اخلرسانة عند موقع  املوجات فوق السمعية ذبذابتمت قياس زمن مرور  : الطريقة األوىل  -  أ
) x(ابن  علـامً   )8(ولنفس اخلرسـانة يف موقـع خـايل  مـن الشـقوق) 2x(للمجسني املرسل واملسـتقبل وقياس الزمن الالزم ملرور  نفس املسافة 

  )).5(شلك رمق (يف هذا البحث ) مس  10(اكنت تساوي 
  

  
  
  
  
  
  

  ساب معق  الشق بعدها يمت تطبيق املعادةل التالية حل     

                      h =  x  -1      …………..(1)(3,10)    

  :حيث أن   
              h     : ممل ( معق  الشق(  

               x    : ممل ( املسافة عن منتصف الشق(  
               Tc  : مايكرو اثنيه (زمن مرور املوجه عرب الشق(  

               :Ts    مايكرو اثنيه(زمن مرور املوجه يف موقع خايل من الشقوق.(  

مث ) x(وعـىل مسـافة تسـاوي   مت يف هذه الطريقة قياس  زمن مرور املوجة بعد وضع املرسل واملسـتقبل عـىل جـانيب الشـق:  ةالثاني ةلطريقا  -  ب
وبعـدها يـمت  حسـاب معـق الشـق  )) 6(شـلك رمق ) (2x(عفة مضاعفة املسـافة مـن الك اجلهتـني وُحسـب زمـن مـرور املوجـه للمسـافة املضـا

  :ابسـتخدام املعادةل التالية 

                 h = x                 …………..(2)(3,11) 

  : حيث أن    
               h    :ممل ( معق الشق(  
             X      :  ممل( املسافة عن الشق (  
              T1   : زمن مرور املوجه للمسافة(X)   مايكرو اثنيه(من الك اجلهتني(  
              :T2   2زمن مرور املوجه للمسافةX)  ( من الك اجلهتني) مايكرو اثنيه.(  

  

  
  
  
  

                        
              

X 

T 

X 

R 

 الشق لقياس معق األوىلالطريقة ) 5(شلك رمق 

 الطريقة الثانية لقياس معق الشق) 6(شلك رمق 

h  

T T

2X
X

2X
X 

R R
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طط بياين لعدد من القراءات واحتساب العمق من خـالل النتـاجئ تعمتد الطريقة الثالثة  لقياس معق  الشق يف اخلرسانة عىل رمس خم:  الطريقة الثالثة -جـ 
حيث مت احلصول عىل النتاجئ بتثبيت املرسل يف نقطه اثبتة جبهة  مـن الشـق مث يـمت قيـاس الـزمن املســتغرق لذلبذبـة ملسـافات . اليت يظهرها  اخلط البياين 

 حبيث تكون املسـافة املقاسـة عـىل الاحـدايث السـيين والـزمن املســتغرق عـىل الاحـدايث اثبتة حبيث جتاوز الشق  إىل اجلهة الثانية  ومت رمس اخلط البياين
   .) 7(الصادي  وكام مبني يف الشلك رمق 

  :ةويمت احتساب معق الشق  من املعادةل التالي  
                                 (3,12)……..(3)    Tcot α(Tcot α +2L )h =      

                                                        2(cot α +2L)         
            T=T2-T1:    حيث  أن  
   L  =  ممل (املسافة من موقع أول نقطه تقاس إىل منتصف  الشق(  

  

  

                                      
  
  
  
  
  
  
  

                        
                        
                        
                          

   الطريقة الرابعة -د 
  :يف هذه الطريقة مت اسـتخدام نفس  الاسلوب املذكور يف الطريقة الثالثة إال أن املعادةل ابسط  وكام ييل  

                                         h =  (   ) ………….(4)(3,13) 

  )ممل (معق  الشق  =  h          : حيث  أن   
                    L  =  ممل (املسافة من موقع أول نقطه تقاس إىل منتصف الشق(  
                          T2,T1  =  مايكرواثنيه (زمن العبور .(  

  حتليل النتاجئ ومناقشـهتا - 5
  .من انحية التحليل واملناقشة لتكل النتاجئ أخملتربييمت التطرق يف هذا الفقرة إىل النتاجئ املسـتحصةل من العمل 

  لكشف عن الفجواتا:أوالً 
 .تبني النتاجئ املسـتحصةل من العمل اخملتربي لهذا البحث) 5(و)4(اجلداول رمق 

T R 

L 

T1 

T2 

T  

Distance 

Transite 
Time 

α 

 لقياس معق الشق املسـتخدم يف الطريقة الثالثة اخملطط البياين) 7(شلك رمق 
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  يوم)28(بعمر ) الطريقة املبارشة(نتاجئ الفحص ابملوجات فوق الصوتية ) 4(جدول 

  رمق المنوذج
  موقع القراءة  موقع الفجوة الفعيل

  )مايكرو اثنية( فوق السمعية زمن املوجة
y-ممل  x-ممل YمملXممل  

1 120 150 
12015054.8 
12025046.6 
12035047.1 

2 100 250 

10015045.2 

10025054.2 
10035045.6 

3 80 350 
8015044.7 
8025044.1 
8035055.6 

  يوم) 28(بعمر ) الطريقة غري املبارشة ( نتاجئ الفحص ابملوجات فوق الصوتية ) 6(جدول  

  )3(منوذج رمق  )2(منوذج رمق  )1(منوذج رمق 
املسافة

  )ممل(
مايكرو(فوق السمعية زمن املوجة

  )اثنية
املسافة

  )ممل(
  )ممل(املسافة   )مايكرو اثنية(زمن املوجة فوق السمعية 

مايكرو (زمن املوجة فوق السمعية 
  )اثنية

10037.6 10031.3150 62.5 

15040.5 15035.2250 73.5 

25084.5 25044.6350 104.7 

350103.5 35072.6400 123.8 

450161.7 45091.5450 154.5 

يزداد بشلك ملحوظ يف ) مايكرو اثنية( الفوق السمعية ابن زمن عبور املوجة) الطريقة املبارشة) (5(يتضح من خالل نتاجئ الفحص املبينة يف اجلدول    
ة فهيا الفجوة املعروف ماكهنا مسـبقا وابلتايل فانه ميكن وابسـتخدام الطريقة املبارشة لفحص املوجات فوق الصوتية الكشف عن وجود املواقع املوجود

  .الفجوات وبدقة عالية
للامنذج ) يكرواثنيةما(وزمن عبور املوجة ) ممل(العالقة بني مسافة الفحص ) 3-5(و)2- 5(و)1- 5(أما خبصوص الطريقة غري املبارشة فتبني األشاكل   

ابن ميل املنحىن تغري عند املواقع املوجودة فهيا الفجوة املعروف ماكهنا مسـبقا وابلتايل فانه ميكن اعامتد الطريقة غري  يتضحالثالث ومن خالل األشاكل 
  .املبارشة للكشف عن موقع الفجوات وان اكنت ادلقة اقل من الطريقة املبارشة
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  1للمنوذج رمق  )مايكرو اثنية(وزمن عبور املوجة ) ممل(العالقة بني مسافة الفحص) 1- 5(شلك رمق 
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ً اثن    معق الشق  إجياد :يا

 األولىة ينسم للع)5(سم بشق عمودي )50×20×20( بأبعادريتين وشوذكره سابقا فقد تم عمل عينتين مكما تم 

شكل رقم عمق الشق  إليجادفحص الموجات فوق الصوتية على تلك العينتين  إجراءة الثانية وقد تم ينسم للع) 10(و 

  .بالطرق التالية الذكر) 6(
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  3للمنوذج رمق ) مايكرو اثنية(املوجة  وزمن عبور) ممل(ص العالقة بني مسافة الفح) 3- 5(شلك رمق 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0100200300400500

المسافة (ملم)

ة)
اني
روث
ايك
(م

جه 
مو
 ال
من
ز

  2للمنوذج رمق ) مايكرو اثنية(وزمن عبور املوجة ) ممل(العالقة بني مسافة الفحص) 2- 5(شلك رمق 
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  األوىلالطريقة : أ

) مايكرو اثنية Ts) (49(ابن زمن عبور املوجة  األولبعد أجراء حفص املوجات فوق الصوتية مت احلصول عىل نتاجئ الفحص حيث تبني للمنوذج 
رمق يق املعادةل مس وعليه وبتطب )5(مس عىل لك جانب من الشق بعمق  10ملسافة ) مايكرو اثنية Tc) (54.7(مس بدون شق واكن الزمن )20(ملسافة 

)1(:  

              h = 100 
.
.

 - 1 = 49.6 mm. 
  %)99.2(ممل أي بدقة )50(ممل بيامن اكن العمق الفعيل ) 49.6(يتضح ابن معق الشق احملسوب يساوي 

مس ) 10(مايكرو اثنية ملسافة ) 226) ( Tc( مس بدون شق و)20(مايكرو اثنية ملسافة ) 162.2) (Ts(بيامن للمنوذج الثاين فقد اكن زمن عبور املوجة 
  :)1(رمق عىل لك جانب من الشق وعليه وبتطبيق املعادةل 

               h = 100 
.

 - 1 = 97.02mm 
  %).97.02(ممل أي بدقة )100(ممل بيامن اكن العمق الفعيل )97.02(يتضح ابن معق الشق احملسوب يساوي 

  الطريقة الثانية: ب
مس أي ) 20(مايكرو اثنية ملسافة ) 54.7(هو ) T1(بعد إجراء الفحص للمنوذج األول مت احلصول عىل النتاجئ حيث تبني  ابن زمن عبور املوجة   

)X) (10(واكن الزمن ) مس  من لك جانب من الشقT2) (102 ( مايكرو اثنية ملسافة)2(مس أي) 40x) (20 وبتطبيق ) جانب من الشق مس من لك
  :)2(ادةل رمق املع

 

                            h = 100 
.

 =45.9mm 
  %)91.8( أي أن دقة النتيجة يه ممل)50( فامي اكن معق الشق الفعيل ممل) 45.9(أي أن معق الشق احملسوب يساوي 

) T2(واكن الزمن ) من لك جانب من الشق (X)مس)10( أي مس)20(مايكرو اثنية ملسافة ) T1) (226(بيامن للمنوذج الثاين فقد اكن زمن عبور املوجه 
  :)2(رمق من لك جانب من الشق وبتطبيق املعادةل ) 2x(مس )20(مس أي ) 40(مايكرو اثنية ملسافة ) 362(

  

                             h = 100  = 95.7mm 
  %).95.7(ممل أي أن دقة القمية يه )100(الفعيل  ممل فامي اكن العمق)95.7(أي أن معق الشق احملسوب هو 

  :الطريقة الثالثة: ج

 معق الشق إلجياد حفص املوجات فوق الصوتية) 6(شلك رمق 
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 رمق كام مت ذكره سابقا فان هذه الطريقة تعمتد عىل رمس خمطط بياين لعدد من القرارات واحتساب العمق من خالل النتاجئ اليت يظهرها الشلك  
  .مس) 5(لعمل اخملتربي للمنوذج بعمق شق يبني اخلط البياين املتكون من النتاجئ املسـتحصةل من اواذلي ) 7(

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                    
     :ميكن إجياد قمي ما ييلالشلك أعاله من 

                                                                          T1 =78        
                                                                                     

 T2 = 104.25 
 T = T2 – T1 = 26.25 
  = tan -1 (75.24/200) = 20.616  
 L = 200 mm 

  :)3(رمق ومن املعادةل 
 

h =  34.88mm 
 

  .مس) 10(اخملتربي للمنوذج بعمق شق يبني اخلط البياين املتكون من النتاجئ املسـتحصةل من العمل واذلي ) 8(رمق الشلك أما 

  
                  
                   

 
                   

 

 مس) 5(معق الشق للمنوذج بشق  اخملطط البياين إلجياد) 7(شلك رمق 

y = 0.3762x - 16.05

y = 0.3124x + 26.15
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   :يمكن إيجاد قيم ما يلي أعالهالشكل من 
      

                                                                     
 

T1 =81.85                                                                                          
 T2 = 136.95 
 T = T2 – T1 = 55.1 
  = tan -1 (77.52/200) = 21.186  
 L = 200 mm 

  :)3(رقم ومن المعادلة 

 
h =  71.05mm 

  الطريقة الرابعة: د
  :)4(معادةل رمق إال أن املعادةل مبسطة ويه ) 7(و) 6(يف هذه الطريقة يمت اسـتخدام نفس اخملطط البياين املعمتد يف الطريقة الثالثة الشلكني رمق   

h =  (   ) …………(4) 
ممل وعليه فان معق الشق احملسوب ) L=200(مايكرو اثنية و  )T2=104.25 (مايكرو اثنية و) T1=78 (اكنتمس )5(للمنوذج بعمق شق  ةفالبنسـب
  :سـيكون

h =58.83 mm 
  :ممل فعليه) L=200 (و )  T2=136.95 (مايكرو اثنية و  )T1=81.85 (مس فاكنت)10(ابلنسـبة للمنوذج بعمق شق  أما  

h = 107.55 mm 
  أدانهاملسـتحصةل من العمل اخملتربي لالك المنوذجني يف اجلدول  األربعةوميكن إدراج نتاجئ الطرق 

مس)10(اخملطط البياين إلجياد معق الشق للمنوذج بشق )8(شلك رمق

 

y = 0.3876x - 15.05

y = 0.264x + 70.95
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  لالك المنوذجني األربعةنتاجئ الطرق ) 7(جدول رمق 

  المنوذج
  )ممل(معق الشق 

  الطريقة الرابعة  الطريقة الثالثة  الطريقة الثانية األوىلالطريقة
 58.83 49.645.934.88 ممل)50( معق الشق الفعيل

 107.55 97.0293.771.05 ممل)100( الشق الفعيلمعق 

أعىل من الفعيل من خالل مالحظة اجلدول أعاله نالحظ ابن النتاجئ املسـتحصةل ابلطريقة الثالثة اكنت اقل من الفعيل بيامن اكنت نتاجئ الطريقة الرابعة    
   .وعليه فان اخذ معدل نتاجئ الطريقتني سـيعطي نتيجة اقرب إىل الفعيل

 سـتنتاجاتالا  - 6
ومن خالل حتليل عىل العمل اخملتربي اذلي مشل  إنتاج اخللطة اخلرسانية وإجراء حفص املوجات فوق الصوتية  للكشف عن عيوب اخلرسانة  اعامتداً      

  :  من هذا العمل ميكن اسـتنتاج ماييل   النتاجئ املسـتحصةل
  . اخلرسانة لنفس اخلرسانة فأن رسعة املوجات تزداد مع زايدة كثافة - 1
  ميكن الكشف عن وجود الفجوات بدقه عالية ابسـتخدام الطريقة املبارشة لفحص املوجات فوق  الصوتية   - 2
  .  ميكن اعامتد الطريقة غري املبارشة للكشف عن الفجوات يف حاهل تعذر الفحص  ابلطريقة املبارشة - 3
بيامن اكنت دقة النتاجئ للطريقة الثانية %) 97( دقه من غريها حيث اكنت دقة النتاجئ حبدود أظهرت النتاجئ بأن الطريقة األوىل إلجياد معق الشق أكرث - 4

  %).91(تقريباً 
  .اكرب من الفعيل قميأقل من الواقع لالك المنوذجني بيامن أعطت الطريقة الرابعة  قميالطريقة الثالثة أعطت  - 5

   .والرابعة دة ابعامتد معدل النتيجتني املسـتحصلتني من الطريقتني الثالثةميكن إجياد معق الشق العمودي يف اخلرسانة بدقة جي - 6
  :املصادر - 7
  .م1984,بغداد,مركز التعريب والنرش ,اجلامعة التكنولوجيه,"تكنولوجيا اخلرسانة"هناء عبد يوسف.مؤيد نوري اخللف ود.د: 1
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