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В статті досліджено будову, принцип роботи, порядок вимірювань та комплектацію 
приладів за методом виривання анкерних пристроїв серії «ОНІКС-1.ОС». Описано 
переваги та недоліки приладів порівняно з іншими приладами неруйнівного контролю 
якості будівельних матеріалів. 
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В статье исследовано устройство, принцип работы, порядок измерений и 
комплектуцию приборов методом вырывания анкерных устройств серии «ОНИКС-
1.ОС». Описаны преимущества и недостатки приборов по сравнению с другими 
приборами неразрушающего контроля качества строительных материалов. 
Ключевые слова: прочность, прибор, бетон, метод, неразрушающий, анкер, усилие. 
 

The article investigates the structure, the principle of operation, the order of measurements 
and the complete set of devices by the method of tapping anchor devices of the series «ONYX-
1.OS». The advantages and disadvantages of devices in comparison with other devices of non-
destructive quality control of building materials are described. 
Keywords: strength, appliance, concrete, method, non-destructive, anchor, effort. 
 

В наш час існує багато приладів неруйнівного контролю якості будівельних матеріалів, 
зокрема штучних кам’яних матеріалів з дрібними та крупними заповнювачами [1, С. 40]. 
Наприклад, широке застосування в будівельній практиці отримав прилад «ОНІКС-2.5», 
принцип роботи якого заснований на методі пружного відскоку, в той час як існують інші 
методи неруйнівного контролю якості матеріалів та відповідні прилади. 

Існують різні модифікації приладів «ОНІКС», зокрема «ОНІКС-2.5», «ОНІКС-2.6», 
«ОНІКС-2М», «ОНІКС-1.ОС.Е», «ОНІКС-1.СР». Їхня робота заснована на методі 
місцевих руйнувань контролю якості будівельних матеріалів зі штучного каменю, зокрема, 
методі сколювання ребра конструкції, методі пружного відскоку та методі виривання 
анкерних пристроїв з тіла бетону. Виробництво даних приладів налагодили підприємства 
України та сусідніх країн, ці прилади знайшли широке застосування в будівельній практиці 
завдяки високій якості та помірним цінам. Разом з тим, слід зазначити, що найчастіше в 
польових умовах досліджень будівельних конструкцій застосовується прилад «ОНІКС-2.5» 
завдяки своїй компактності. Його робота заснована на використанні методу пружного 
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відскоку бойка від поверхні елемента, що дозволяє судити лише про міцність поверхневих 
шарів матеріалу, в той час як глибинні шари матеріалу можуть мати відмінні властивості від 
поверхневих. Цей недолік усунений в методі виривання анкерних пристроїв з тіла бетону. 

Завдання нашого дослідження – вивчити будову, принцип роботи, порядок 
вимірювань та комплектацію приладів, принцип вимірювання яких заснований на вириванні 
анкерних пристроїв з тіла бетону, а саме приладів серії «ОНІКС-1.ОС». 

Вимірювач міцності матеріалів «ОНІКС-1.ОС» призначений для визначення міцності 
бетону методом відриву зі сколюванням при технологічному контролі якості монолітного і 
збірного залізобетону, обстеженні будівель, споруд і конструкцій [2, С. 3]. Крім цього, 
прилад може використовуватися для встановлення і корекції градуювальних характеристик і 
залежностей ударно-імпульсних («ОНІКС 2.5») і ультразвукових («Пульсар-2») вимірників 
міцності неруйнівного контролю. Прилади випускається в двох виконаннях: «ОНІКС-
1.ОС.050» з діапазоном вимірювання навантаження від 5,0 до 50,0 кН та «ОНІКС-1.ОС.100» 
з діапазоном вимірювання навантаження від 5,0 до 100,0 кН; робочі умови експлуатації – 
діапазон температур від мінус 10º С до плюс 40º С, відносна вологість повітря при плюс 
25º С і нижче до 90%, атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа. 

Прилад складається з гідравлічного преса з вбудованим електронним блоком та 
комплекту пристосувань. Принцип роботи приладу полягає у вимірюванні зусилля 
вириваючи анкера з тіла бетону. Анкер встановлюється в попередньо підготовлений шпур 
або бетонується при виготовленні конструкції. Потім анкер з’єднується тягою з гідропресом, 
за допомогою якого здійснюється його вирив з тіла бетону. В процесі навантаження преса 
зусилля на анкері зростає до екстремального значення, при якому відбувається виривання 
фрагменту бетону, після чого зусилля падає до нуля. Електронний блок автоматично 
відстежує процес навантаження і запам’ятовує екстремальні точки руйнування бетону. 
Перетворення зусилля вириву F в міцність важкого і легкого бетонів R, МПа, здійснюється за 
формулою 

   ,                                                  (1) 

де m1 – коефіцієнт проковзування анкера (в разі, якщо зміщення анкера все ж сталося, 
наприклад, через те, що зім’яло проточки в легких бетонах); 

m2 – коефіцієнт, який залежить від  умов твердіння бетону та робочої глибини 
закладення (захоплення) анкера, мм; 

m3 – коефіцієнт крупності заповнювача; 
F – значення сили, при якій стався вирив, кН. 
У приладі застосований новий спосіб фіксації анкера в шпурі, що виключає його 

прослизання при навантаженні гідропреса. Фіксація досягається зчепленням виступів 
сегментів анкера з кільцевою проточкою в шпурі, що виконана на заданій глибині 
спеціальним пристроєм. Такий спосіб фіксації забезпечує більш стабільний конус виривання 
і суттєве підвищення точності визначення міцності. Гідравлічний прес (рисунок) має: корпус 
1, в якому змонтовані датчик сили, поршневий насос з рукояткою приводу 2 і робочі 
гідроциліндри 3, суміщені з опорами 4, 5; механізм натягу анкера, що включає тягу 6 і 
штурвал 7. Електронний блок 8 розташований на лицьовій стороні гідропреса, має на 
лицьовій панелі корпусу 9-клавішну клавіатуру, графічний дисплей і у верхній торцевій 
частині корпусу роз’єм 10 для зв’язку з ПК по USB. 
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Рисунок. Загальний вигляд приладів виконання «ОНІКС-1.ОС.050», «ОНІКС-1.ОС.100» 

Через роз’єм USB також здійснюється автоматичне заряджання батареї живлення від 
ПК або від блоку живлення. У корпусі електронного блоку знаходиться вбудоване літієве 
джерело живлення. Опора 4 у вигляді черевика, закріплена на штоку одного з гідроциліндрів, 
має можливість повороту і забезпечує стійкість гідропреса в поперечному напрямку, а опора 
5 дозволяє змінювати довжину штока другого гідроциліндра за рахунок нарізного 
сполучення і дозволяє регулювати положення по висоті (горизонтальний напрямок). В 
робочому положенні гідропрес опорами 4 і 5 базується на поверхні бетону. За допомогою 
тяги 6 прилад з’єднаний з зафіксованим в шпурі анкером і підібганий штурвалом 7 механізму 
натягу анкера. 

Прилад поставляється з комплектом пристосувань: анкерний пристрій складається з 
трьох сегментів і анкерної тяги (анкер) з конічної робочою поверхнею і різьбовим 
хвостовиком. Фіксація анкерного пристрою в шпурі проводиться розклиненням сегментів 
конічної частиною тяги. Надійне зчеплення анкера з бетоном здійснюється за рахунок 
з’єднання виступів на сегментах з проточкою в шпурі, що практично виключає прослизання. 
Робоча глибина закладення анкера в шпурі 30 або 25 мм регулюється проставочним кільцем 
товщиною 5 і 10 мм відповідно. Кондуктор рекомендується використовувати при виконанні 
шпуру на об’єкті, що дозволяє забезпечити перпендикулярність осі шпуру до поверхні 
бетону. Спеціальне розточувальний пристрій складається з опорної шайби і головки, 
дозволяє виконати кільцеву проточку в шпурі для надійного зчеплення бетону з анкером. 

Отже, використання приладів «ОНІКС-1.ОС.050» та «ОНІКС-1.ОС.100» дозволяє 
отримати високу точність вимірювань при визначенні міцності бетону неруйнівними 
методами оцінки якості будівельних конструкцій, зокрема, за допомогою методу виривання 
анкерних пристосувань з тіла бетону. Деяким недоліком даного приладу є його недостатня 
компактність порівняно з приладом «ОНІКС-2.5» та певна складність у встановленні 
анкерних пристосувань, але перевагою є більша точність вимірювання міцності глибинних 
шарів матеріалу. 

1. Караван В. В. Метрологія і стандартизація : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2011. 101 с. 2. Измеритель прочности 
материалов «ОНИКС-1» модификация «ОНИКС-1.ОС» : руководство по эксплуатации. Челябинск, 2014.  43 с. 
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