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Вступ 
 

Для зведення цивільних і промислових будівель, інженерних 
споруд потрібно велику кількість різних будівельних матеріалів. Їх 
вартість від загальної вартості будівництва складає більше 60%. Для 
правильного використання будівельних матеріалів необхідно знати їх 
властивості і сферу застосування.  

Ідеально досконалих матеріалів не існує. Всі матеріали і 
конструкції мають певні дефекти, які впливають на їхні властивості, у 
більшості випадків негативно. Будівництво вимагає якісних матеріалів 
і конструкцій, які забезпечують надійність та довговічність будівель і 
споруд. Коли питанням якості у будівництві не приділяється належної 
уваги, постійно трапляться аварії та руйнування будівельних 
матеріалів і конструкцій. 

Метою діагностики є визначення стану, придатності, надійності 
та довговічності експлуатації матеріалів і конструкцій. 

Курс «Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій» має 
метою підготовку спеціалістів і магістрів будівництва в питаннях 
діагностики і контролю якості будівельних матеріалів і конструкцій.  

Усі будівельні матеріали і вироби  повинні відповідати 
Державним стандартам (ДСТУ), що розробляються на основі новітніх 
досягнень науки і техніки. У ДСТУ даються визначення і призначення 
матеріалу, класифікація, технічні вимоги, умови  виготовлення,  
зберігання і транспортування матеріалу. Випробування будівельних 
матеріалів також регламентується ДСТУ, і на їх основі розробляється 
методика визначення властивостей матеріалів. Діагностика 
властивостей будівельних матеріалів грає велике значення в 
підвищенні  якості, довговічності, збереження і економічності 
будівельних конструкцій.   

Особливе місце в управлінні якістю продукції займає контроль 
якості.  

Саме в процесі діагностики і контролю здійснюється зіставлення 
фактично досягнутих результатів функціонування системи із 
запланованими. Сучасні методи діагностики і контролю якості 
продукції, що дозволяють при мінімальних витратах досягти високої 
стабільності показників якості, набувають все більшого значення. 
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1. Правила оформлення та склад курсової роботи 
 
Об'єм розрахунково-пояснювальної записки повинен, складаючи 

20...25 сторінок рукописного або машинописного тексту. Нормативні 
документи встановлюють окремо форму 5 для пояснювальної записки 
(ПЗ) і 5а для розрахунків (РР). 

Як виняток при курсовому і дипломному проектуванні ПЗ і РР 
об'єднуються в одну розрахунково-пояснювальну записку, яка 
оформляється на одній стороні стандартного листа А4 (297x210мм). 
Ліворуч кожного листа залишають поле шириною не менше 20 мм 
для палітурки або брошурування. Відстань від інших трьох сторін 
листа до тексту складає в середньому 10 мм. 

Порядкові номери частин (розділів) визначають арабськими 
цифрами з крапкою. Підрозділам також дають порядкові номери, які 
складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. У 
кінці номера підрозділу ставлять крапку. 

Малюнки, формули і таблиці нумеруються послідовно в межах 
розділу арабськими цифрами, При цьому їх номери складаються з 
номера розділу і порядкового номера малюнка, формули, таблиці, 
розділених крапкою. 

Тематичні заголовки частин і розділів, записані прописними 
буквами, мають бути короткими, відповідати змісту. Крапка у кінці 
заголовка не ставиться, перенесення слів в заголовках не 
допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх 
розділяють крапкою. Сторінки розрахунково-пояснювальної записки 
нумерують. Таблицям і малюнкам дають тематичну назву. 

Графіки та діаграми дозволяється будувати на комп’ютері за 
допомогою різноманітного програмного забезпечення, наприклад 
Microsoft Excel, MathSoft Statistica, MathCAD та ін. 

У тексті рекомендується у відповідних місцях давати посилання 
на використану літературу, креслення і формули. Посилання на 
літературу розміщуються в квадратних дужках, посилання на 
порядковий номер формули в круглі. Розрахункові формули також 
мають посилання на джерело, а усі параметри, що входять у формулу, 
розшифровуються в експлікації з обов'язковою вказівкою розмірності 
і найменування фізичної величини. Розмірність одного і того ж 
параметра витримується незмінною по усій розрахунково-
пояснювальній записці. Після підстановки у формулу чисельних 
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значень параметрів отримують остаточний результат. Усі розрахунки 
супроводжуються ескізами, схемами і епюрами. 

Завдання на розрахунково-графічну роботу видається 
кожному студенту індивідуально. 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні 
елементи: титульний аркуш; завдання на розрахунково-графічну 
проект; зміст: вступ; розрахунок статистичних показників; 
розрахунок складів бетону; складання контрольної карти; висновки; 
список використаної літератури. 

Вступ. На трьох-п'яти сторінках освітити стан вітчизняної 
промисловості по виробництву будівельних матеріалів. Дати аналіз 
застосування контролю якості у вітчизняній промисловості.  

Методи діагностики продукції. На двох-трьох сторінках 
привести перелік показників, по яким проводиться діагностика 
приведеної в завданні продукції. Привести перелік національних та 
міжнародних стандартів, які регламентують ці показники. 

Розрахунок статистичних показників. На трьох-чотирьох 
сторінках зробити розрахунок основних статичних показників. На 
підставі розрахунків дати оцінку поточному виробництву. 

Складання контрольної карти. На п'яти-семи сторінках 
привести аналіз існуючих видів контрольних карт з прикладами їх 
використання. Розрахувати необхідні параметри і, на їх основі, 
побудувати контрольну карту міцності. На підставі контрольної карти 
дати оцінку виробництву і висловити рекомендації по стабілізації 
технологічного процесу. 

Кореляційний аналіз. На трьох-п’яти сторінках провести 
кореляційний аналіз, побудувати залежності, оцінити тісноту зв’язку, 
оцінити достовірність рівняння регресії. 

Висновки. На підставі усіх попередніх етапів роботи на однієї-
двох сторінках привести загальні висновки по розрахунково-
графічній роботі. 

 
2. Європейські методи діагностики фізико-механічних 

випробувань бетону 
 

Одним з найбільш ресурсномістких видів людської діяльності в 
світі є виробництво бетону. Щорічно його випуск перевищує 2 
мільярди кубометрів, що набагато перевершує виробництво інших 
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видів промислової продукції і будівельних матеріалів. Для його 
випуску витрачаються сотні мільйонів тонн цементу, щебеню, піску, 
що вимагає істотного споживання природних ресурсів. 

Протягом тривалого часу основною будівельно-технічною 
характеристикою бетону була міцність. Технологічні прийоми 
проектування складу і відповідні лабораторні дослідження 
дозволяють на стадії експлуатації забезпечувати необхідні значення 
морозо-, вогне-, ударостійкості, корозійної стійкості при агресивних 
впливах і т. п. 

Твердіння бетону здійснюється в результаті протікання складних 
хімічних реакцій, тому міцність бетону істотно залежить від якості 
використаних для його приготування вихідних матеріалів. Звідси 
неминуче виникає необхідність суворого контролю властивостей всіх 
вихідних сировинних компонентів (в першу чергу цементу і 
заповнювача) як в умовах будівельної лабораторії, так і на місці 
укладання бетонної суміші. 

При зведенні монолітних конструкцій будівель і споруд повинні 
пред'являтися нормативні вимоги до якості бетону, його компонентів 
і технології його виготовлення; здійснюватися постійний контроль 
проміжної і проектної міцності бетону. Після укладання, ущільнення і 
затвердіння бетону при належному догляді перед зняттям опалубки 
необхідно обов'язково визначати міцність бетону в конструкції за 
зразками-кубами, виготовленими з відібраної проби бетонної суміші, 
а також паралельно - неруйнівними методами, наприклад, молотком 
Шмідта або ультразвуковим методом. Якщо розпалубну міцність 
виявиться нижче закладеної в проекті виконання робіт для бетону 
заданого віку, слід з'ясувати причину відхилення (наприклад: 
недостатнє ущільнення, неправильний догляд за бетоном або 
температурно-вологісний режим набору міцності). Якщо 
технологічних порушень немає, необхідно переглянути склад бетону. 

Сертифікація підприємств будіндустрії на відповідність стандартам 
серії ISO 9000 є актуальним завданням на найближчий час. У 
розвинених країнах підприємство, сертифіковане на відповідність 
вимогам стандартів ІSО 9000, має набагато більше шансів досягти 
успіху на ринку будівельної індустрії. Ці стандарти прийняті вже в 
більш ніж 60 країнах, в тому числі і в Україні, де вже з'явилися окремі 
підприємства, сертифіковані за цією системою стандартів. Наявність 
сертифікованої системи контролю якості продукції позбавить 
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підприємство від необхідності отримання сертифікатів на кожен 
окремий вид цієї продукції. 

При зведенні будівельних конструкцій з бетону та залізобетону 
необхідно починати з перевірки якості і відповідності вимогам 
державних нормативних документів і проектних даних вихідних 
компонентів бетону (цементу, наповнювачів і добавок). Суворе 
дотримання технології на всіх стадіях виготовлення бетону, 
постійний контроль якості робіт є гарантією забезпечення проектної 
довговічності будівлі або споруди, яка згідно з чинним європейським 
стандартом EN 206-1 «Бетон. Загальні технічні вимоги, виробництво і 
контроль якості», повинна бути не нижче 50 років. Тобто для 
досягнення всіх цих вимог необхідний жорсткий постійний контроль 
акредитованою лабораторією, яка має в розпорядженні сучасне 
лабораторне обладнання. 

Конструкції з бетону та залізобетону можуть мати 
найрізноманітніший зовнішній вигляд, розміри, призначення і режим 
експлуатації. При цьому вони схильні до найрізноманітнішим 
експлуатаційним впливам. Внаслідок цього їх стан і характеристики 
потрібно постійно контролювати на належному рівні. 

Одним з важливих елементів процесу об'єднання розвинутих 
європейських країн у Європейський союз є створення єдиної 
(гармонізованої) системи євростандартів, обов'язкових для 
застосування у всіх країнах - членах Союзу. Перш за все гармонізації 
підлягають стандарти на продукцію. Для розробки євростандартів і 
координації робіт в цій області був створений Європейський комітет 
по стандартизації - (СЕН) в складі багаточисельних технічних 
комітетів. 
      У країнах Європейського Співтовариства розрізняють 5 видів 
випробувань бетону: 
1. Початкове (або первісне) випробування: це випробування бетону 
перед його використанням. При цьому необхідно з'ясувати, який 
склад нового бетону або «сімейства» бетонів і наскільки виконуються 
задані вимоги до нього в свіжоприготованому і затверділому стані. 
2. Перевірка відповідності: це випробування, яке виконує виробник 
бетону, щоб підтвердити відповідність характеристик бетону діючої 
технічної специфікації. 
3. Перевірка ідентичності: це перевірка, щоб встановити, наскільки 
партія бетону ідентична загальній масі бетону, що поставляється на 
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об'єкт. Цей вид перевірки, як правило, здійснюється замовником в 
рамках випробування бетону по його прибуттю до місця укладання. 
4. Випробування на інтенсивність набору міцності: це випробування, 
яке здійснюється в процесі твердіння бетону. Під час цього 
випробування необхідно мати можливість отримати дані про міцність 
бетону в конструкції або спорудженні в певний час. При цьому умови 
зберігання зразків в лабораторії в плані їх температури і вологості 
повинні відповідати наявним умовам на об'єкті бетонування.  
5. Перевірка «зрілості»: це перевірка, пов'язана з випробуванням 
рівня «зрілості» бетону за рахунок визначення міцності. 

 
3. Статистичні методи контролю якості бетону 

 
Контроль якості виробництва бетонних і залізобетонних виробів 

повинен здійснюватися лабораторією і ОТК підприємства-
виготівника відповідно до системи якості шляхом проведення 
вхідного контролю матеріалів, що поступають, і елементів 
комплектувань, операційного контролю виконання усіх 
технологічних процесів і приймального контролю якості 
виготовленої товарної продукції. До товарної продукції, окрім 
бетонних і залізобетонних виробів, відносяться також бетонні і 
розчини суміші, арматурні вироби і заставні елементи. 

Вхідний контроль матеріалів, що поступають на підприємство, і 
елементів комплектувань робиться шляхом зіставлення даних, 
приведених в паспортах або сертифікатах на ці матеріали і елементи, 
і результатів їх зовнішнього огляду, а також контрольних 
випробувань пробних вибірок, вид, періодичність і об'єм яких 
встановлюється в стандартах і технічних умовах на ці матеріали. 
Здійснюється також періодичний контроль за дотриманням правил і 
термінів зберігання матеріалів і елементів комплектувань. 

При виконанні кожного технологічного процесу повинні 
робитися наступні контрольні операції: 
 

- вхідний контроль вживаних матеріалів і елементів 
комплектувань; 

- контроль стану устаткування, форм, пристосувань, 
інструментів, приладів; 
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- операційний контроль якості виконання технологічних 
операцій. 

 
Крім того, готові бетонні і розчини суміші, арматурні вироби і 

заставні елементи повинні пройти приймальний контроль якості 
відповідно до вимог ДБН А.3.1-7-96, викладеними в додатках Г і Д. 

Організацію, періодичність і методи проведення вхідного і 
операційного контролю встановлюють в технологічній документації 
виробництва залежно від виду виробів, що виготовляються, і 
прийнятої технології відповідно до рекомендацій Посібника до ДБН 
А.3.1-7-96. 

Приймальний контроль якості готових бетонних і 
залізобетонних виробів слід робити відповідно до вимог ДБН А.3.1-7-
96, викладеними в додатку Е. 

У зв'язку з неминучим коливанням властивостей сировини і 
технологічних параметрів процесу приготування і твердіння бетону в 
реальних виробничих умовах мають місце відхилення міцності 
бетону від його середнього значення. 

У зв'язку з тим, що міцність бетону формується від одночасної 
дії великого числа незалежних чинників, то вона підкоряється 
нормальному розподілу. 

Щільність вірогідності для нормального розподілу описується 
функцією: 
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де:   R  - середнє значення міцності; 

Ri - поточне значення міцності; 
N - номер партії зразків; 
x - число незалежних чинників; 
S - середньоквадратичне відхилення: 
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де: n - кількість дослідних зразків; 

2σ  - дисперсія (міра відхилення значення випадкової 
величини від центру розподілу: 
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Ri - поточне значення міцності; 
R  - середньоарифметичне значення міцності, яке 

визначається по формулі: 
 

n

R
R

n

i
i∑

== 1
                                                  (3.4) 

 
Криві нормального розподілу міцності бетону при різних 

коефіцієнтах варіації від 5 до 20 % представлені на рис. 3.1. 
В межах ± S лежить ≈ 60 % усіх спостережуваних значень, в 

межах 1,64 S ≈ 90 %, в межах 2 S ≈ 95 % і в межах 3 S ≈ 99,7 %. 
Нині відповідно до діючих стандартів якість бетону оцінюється 

не лише середнім значенням міцності R, але і коефіцієнтом варіації V. 
Коефіцієнт варіації є відносною мірою розсіювання результатів 

випробувань і визначається по формулі: 
 

%100⋅=
R
SV                                             (3.5) 

 
Чим більше коефіцієнта варіації, тим менш стабільнішим є 

технологічний процес виготовлення виробів, тобто тим більше 
вірогідності значного відхилення міцності від середніх значень. І, 
навпаки, при малому коефіцієнті варіації вірогідність появи значних 
відхилень від середнього мала, і технологічний процес можна 
вважати стабільним.  

Так, при V < 5 % технологія може оцінюватися як відмінна 
при V = 5-10 % - добрий рівень технологічної дисципліни 
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при V = 10-20 % задовільний рівень 
при V > 20 % незадовільна (неприпустимо марнотратна) 
технологія.  

У нормах проектування бетонних і залізобетонних конструкцій 
прийнята 95 %-ва забезпеченість нормативного опору бетону, тобто 5 
%-ва вірогідність появи міцності нижча нормативних значень. 
Відповідно до дійсних стандартів, нормативний коефіцієнт варіації 
міцності прийнято вважати рівним 13,5 %. 

 

 
 

Рис. 3.1  Криві нормального розподілу при різних коефіцієнтах 
варіації 

 
 

Приклад розрахунку статистичних характеристик  міцності 
бетону з метою оцінки його якості 
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Міцність бетону є випадковою величиною. Навіть при добре 
налагодженому, стабільному виробництві міцність бетону цієї марки  
не є постійною, а коливається в деякому інтервалі. Коливання 
міцності відбуваються під впливом великої кількості виробничих 
чинників, дія яких може викликати її підвищення або пониження. До 
числа чинників, які можуть викликати коливання міцності бетону, 
наприклад, можна віднести: коливання активності, нормальної 
густини, хімічного і мінералогічного складу цементу цієї марки; 
коливання властивостей заповнювачів; нерегульовані коливання 
температури і тривалості теплової обробки; погрішності дозування 
складових; помилки у визначенні вологості заповнювачів і так далі. 

Основними статистичними характеристиками, що 
використовуються при контролі міцності відповідно до нормативних 
документів являються показники середнього значення міцності і  
коефіцієнт варіації міцності. 

Наприклад, необхідно визначити статистичні характеристики 
розподілу міцності бетону (середнє арифметичне, дисперсію, 
середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації) за даними 
п'яти результатів визначення міцності : 300, 285, 325, 310, 295 кг/см2. 
Розрахунок виконується в наступному порядку, результати 
заносяться в таблицю 2.1. 
 

Таблица 2.1. - Розрахунок статистичних характеристик розподілу 
міцності бетону  

 
№ п/п Значення 

міцності, Ri 
Відхилення 

від середнього 
( RRi − ) 

Квадрати 
відхілення 

( RRi − )2 
1 300 -3 9 
2 285 -18 324 
3 325 22 484 
4 310 7 49 
5 295 -8 64 

Сума 1515  930 
 

1. Визначаємо середнє значення міцності по формулі 3.4: 
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де iR  - окремі значення міцності, кг/см2; 
n  - загальне число спостережень. 

2. Визначення дисперсії (3.4): 
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3. Визначення стандартного відхилення (3.2): 
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3. Визначення коефіцієнта варіації (3.5): 
 

%03,5%100
303

25,15%100 =⋅=⋅=
R
SV  

 
Виходячи з отриманого коефіцієнта варіації, рівного 5,03%, 

можна зробити висновок про відмінний рівень технологічної 
дисципліни. 

 
4. Складання карти контролю якості 

 
Загальний підхід до поточного контролю якості досить простий. 

В процесі виробництва проводяться вибірки виробів заданого об'єму. 
Після цього будуються діаграми мінливості вибіркових значень 
планових специфікацій в цих вибірках і розглядається міра їх 
близькості до заданих значень. Якщо діаграми виявляють наявність 
тренду вибіркових значень або виявляється, що вибіркові значення 
знаходяться поза заданими межами, то вважається, що процес вийшов 
з-під контролю, і робляться необхідні дії для того, щоб знайти 
причину його розладнання. Іноді такі спеціально розлініяні папери 
називають контрольними картами Шухарта (на честь W. A. Shewhart, 
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який загальновизнано вважається першим, таким, що застосував на 
практиці описувані тут методи аналізу) 

Контрольна карта - це різновид графіку, проте, на відміну від 
звичайного графіку на контрольну карту наносять контрольні 
значення, які називаються межами регулювання. Ці контрольні 
значення означають ширину розкиду даних, процесу, що утворюється 
в звичайних умовах течії, тобто визначають його природні межі. 

Контрольна карта дозволяє стежити за станом процесу в часі, і 
більше того, впливати на цей процес до того, як він вийде з-під 
контролю. 

Якщо усі точки, що представляють стан процесу на контрольній 
карті, входять в область, обмежену  контрольними межами, це вказує 
на те, що процес протікає  у  відносно постійних умовах, тобто 
процес стабільний і знаходиться в контрольованому стані. 

Якщо значення показника вийшло за ці межі, то можливі два 
випадки: 

а) випадне значення - це значення, що відноситься до 
генеральної сукупності, але що виходить за межі регулювання. В 
цьому випадку в технологічний процес втручатися не 
рекомендується; 

б) при зміні вхідних параметрів (режиму, початкової сировини, 
устаткування) значення показника може вийти за межі регулювання. 
Отже, випадне значення відноситься до іншої генеральної сукупності 
і вихід за межі регулювання не випадковий. В цьому випадку 
необхідно досліджувати причину порушення технологічного процесу 
і усунути її. Якщо значення виходить за межі регулювання, а 
попередні значення показника якості знаходяться досить близько до 
межі регулювання, то цілком імовірно, що процес протікає з 
систематичними відхиленнями. Якщо попередні значення безладно 
розсіяні між верхньою і нижньою межами регулювання, то 
найчастіше відхилення буде випадковим. 

Основними контрольними картами є Х-карта і R-карта. У обох 
контрольних картах по горизонтальній осі відкладаються номери 
відповідних вибірок; по вертикальній осі у разі X-карти відкладені 
вибіркові середні досліджуваних характеристик, а у разі R-карти - 
розмахи відповідних вибірок. Нехай, наприклад, робляться 
контрольні виміри міцності бетонних зразків. Тоді центральна лінія 
на X-карті відповідатиме міцності, що використовується як стандарт, 
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тоді як центральна лінія R-карти відповідатиме прийнятному (тобто 
що знаходиться в межах планової специфікації) розмаху міцності у 
вибірках; таким чином, остання контрольна карта є картою 
мінливості процесу (чим більше мінливості, тим більше діапазону 
відхилення від стандарту). Окрім центральної лінії, на карті зазвичай 
є присутніми дві додаткові горизонтальні прямі, що означають 
верхній і нижній контрольні межі (ВКМ і НКМ відповідно). 
Контрольні межі можуть бути задані як множники сигма (наприклад, 
2*σ), за допомогою нормальної або негаусівської вірогідності (кривих 
Джонсона) (наприклад, p = 0.01, 0.99) або у вигляді констант. 

Менш поширеними видами карт є наступні карти: 
U-карта. У карті цього типу будується графік відносної частоти 

дефектів, тобто відношення числа виявлених дефектів до n - числу 
перевірених одиниць продукції (тут n означає, наприклад, об'єм партії 
виробів). Цю карту можна використати при аналізі партій різного 
об'єму.  

Np-карта. У контрольних картах цього типу будується графік 
для числа дефектів (у партії, в день та ін..). Проте, контрольні межі 
цієї карти розраховуються на основі біномного розподілу, а не 
розподілу рідкісних подій Пуассона. Тому цей тип карт повинен 
використовуватися у тому випадку, коли виявлення дефекту не є 
рідкісною подією (наприклад, коли виявлення дефекту відбувається 
більш ніж у 5% перевірених одиниць продукції). Цією картою можна 
скористатися, наприклад, при контролі числа одиниць продукції, що 
мають невеликий брак.  

P- карта. У картах цього типу будується графік відсотка 
виявлених дефектних виробів (з розрахунку на партію, в день і так 
далі). Графік будується так само, як і у разі U- карти. Проте 
контрольні межі для цієї карти знаходяться на основі біномного 
розподілу(для доль), а не розподілу рідкісних подій. Тому P- карта 
найчастіше використовується, коли появу дефекту не можна вважати 
рідкісною подією(якщо, наприклад, очікується, що дефекти будуть 
присутніми у більш ніж 5% загального числа зроблених одиниць 
продукції). 

У рамках даної  роботи необхідно побудувати Х-карту.  
Для визначення центральної лінії скористаємося формулою 3.4. 

Стандартне відхилення при побудові контрольних карт визначається 
символом σ і визначається за допомогою формули 3.2. 
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Визначення нижньої контрольної межі : 
σ⋅−= 2RL                                       (4.1) 

 
Визначення верхньої контрольної межі : 
 

σ⋅+= 2RH                                       (4.2) 
 

        Визначивши всі необхідні параметри, будуємо Х-карту (рис. 4.1). 
 

а)  
 

б)  
 

Рис. 4.1  Приклад карти контролю якості зі стабільним (а) та 
нестабільним (б) процесом 
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Приклад створення карти контролю якості 
 
Построїти карту контролю якості міцності бетону за наступними 

даними: 325, 300, 370, 298, 290, 275, 305, 295, 315, 325 кг/см2. 
 
1. Визначаємо середнє значення міцності (формула 3.4): 
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2. Визначаємо стандартне відхилення (3.2): 
 

( )
23,26

110
6,6193

1
1

2

=
−

=
−

−
==
∑
=

n

RR
S

n

i
i

σ  кг/см2 

 
 
3. Визначення коефіцієнта варіації (3.5): 
 

%47,8%100
8,309

23,26%100 =⋅=⋅=
R
SV  

 
 
4. Визначення нижньої контрольної межі (4.1): 
 

3,25723,2628,3092 =⋅−=⋅−= σRL  кг/см2 
 
 
5. Визначення верхньої контрольної межі (4.2): 
 

3,36223,2628,3092 =⋅+=⋅+= σRH  кг/см2 
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На основі розрахованих параметрів будуємо Х-карту: 

 
Рис. 4.2. Приклад карти контролю якості 

 
Попри те, що на контрольній карті є крапки, які виходять за 

границі контрольної межі (3-й результат), виходячи з коефіцієнту 
варіації, який дорівнюю 8,47 %, можна зробити висновок, що процес 
є стабільним, з хорошим рівнем технологічної дисципліни. Щодо 3-го 
результату, можна припустити, що, наприклад, при виготовленні 
даного зразку використовувався цемент з більшою активністю. 

 
5. Кореляційний аналіз 

 
Кореляційний аналіз - це дослідження закономірностей, зв'язків 

одних показників з іншими, коли ці зв'язки cкриті, завуальовані 
впливом супутніх, часом невідомих, чинників. 

Кореляційний зв'язок між двома або декількома величинами є 
імовірнісним зв'язком, який виявляється тільки при масових 
спостереженнях. Відповідність між величинами, що знаходяться в 
кореляційному зв'язку, в кожному приватному випробуванні 
реалізується тільки з деякою вірогідністю. 

До основних завдань теорії кореляції належать: 
1. Встановлення наявності і форми зв'язку між випадковими 
величинами, тобто виду функції регресії. 
2. Оцінка сили (тісноти) цього зв'язку. 
3. Оцінка достовірності отриманих результатів. 

200
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Наявність або відсутність кореляційного зв'язку можна 
приблизно встановити графічно. 

 
 

Прямолінійна залежність 
 

Після того, як побудовано поле кореляції (чи кореляційна 
таблиця) і визначено, яку ознаку прийняти як функцію, а яку в якості 
аргументу, встановлюється форма зв'язку і розраховується 
теоретична лінія регресії, з умови найменших квадратів, тобто 
визначаються коефіцієнти в рівнянні: 

 
bxayx +=  

 
Позначення xy  показує, що обчислюються значення y, залежні 

від величини х. 
Параметри рівняння регресії знаходимо по наступних виразах: 
 

( )∑ ∑
∑∑∑

−

−
= 22 xxn

yxxyn
b                                  (5.1) 

 

( )∑ ∑
∑ ∑∑ ∑

−

−
=−= 22

2

xxn

xyxyx
xbya                            (5.2) 

 

n
y

y ∑=                                               (5.3) 

 

n
x

x ∑=                                              (5.4) 

 
Коефіцієнт кореляції r визначається по наступній формулі: 

 

( ) ( )2222 ∑ ∑∑ ∑
∑∑∑

−⋅−

−
=

yynxxn

yxxyn
r                        (5.5) 
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Статистична оцінка коефіцієнтів отриманого рівняння регресії і 

коефіцієнта кореляції проводиться по формулах: 
 

( ) остa S
xxn

x
S ⋅

−
=

∑ ∑
∑

22

2

                            (5.6) 

( ) остb S
xxn

nS ⋅
−

=
∑ ∑ 22                           (5.7) 

 

n
rSr

21−
=                                       (5.8) 

 
( )

1
ˆ 2

−
−

= ∑
n

yy
S i
ост                                 (5.9) 

 
Довірчі інтервали визначаються як: 
 

rr SrrSr ⋅+<<⋅− 64,164,1 0                      (5.10) 
 

Приклад проведення кореляційного аналізу і побудови графіку 
регресії 

 
Знайти залежність міцності при стиску ніздрюватого бетону від 

щільності в сухому стані на основі результатів проведеного 
експерименту. Побудувати залежність, оцінити тісноту зв'язку і 
достовірність рівняння регресії. 

Складемо кореляційну таблицю. 
 

№ експ. x, 
Rст 

y, 
ρсух 

xy x2 y2 

1 35 652 22820 1225 425104 
2 37 648 23976 1369 419904 
3 42 673 28266 1764 452929 
4 55 704 38720 3025 495616 
5 38 645 24510 1444 416025 
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6 42 641 26922 1764 410881 
7 45 663 29835 2025 439569 
8 48 671 32208 2304 450241 
9 50 686 34300 2500 470596 
10 35 628 21980 1225 394384 

 
∑ = 427x ; ( ) 1823292

=∑ x ; 

∑ = 6611y ; ( ) 437053212
=∑ y  

 
∑ = 283537xy ; 
 
∑ =186452x ; 
 
∑ = 43752492y . 
 
Розрахуємо коефіцієнти рівняння bxayx +=  згідно формулам 

(5.1-5.3): 
 

1,661
10

6611
=== ∑

n
y

y  

 

( ) 03,3
1823291864510

661142728353710
22

=
−⋅

⋅−⋅
=

−

−
=

∑ ∑
∑∑∑
xxn

yxxyn
b  

 

( ) =
−

−
=−=

∑ ∑
∑ ∑∑ ∑

22

2

xxn

xyxyx
xbya  

 

86,531
1823291864510

283537427661118645
=

−⋅
⋅−⋅

=  

 
Таким чином, залежність міцності бетону від щільності 

записуємо наступним рівнянням: 
 

ρсух = 531,86 + 3,03∙Rст 
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Тепер визначимо тісноту зв'язку між міцністю бетону і 
щільністю (5.5): 

 

92,0
437053214375249101823291864510

661142728357710
=

−⋅⋅−⋅
⋅−⋅

=r  

 
Наступний крок - оцінка достовірності отриманого рівняння 

регресії. 
Для цього необхідно в отримане рівняння регресії ρсух = 531,86 + 

3,03∙Rст підставити відповідні значення щільності в кожному рядку 
початкового експерименту і розрахувати залишкову дисперсію: 

 

№ експ. x, 
Rст 

y, 
ρсух 

ŷ  )ˆ( yy −  2)ˆ( yy −  

1 35 652 637,91 14,09 198,528 
2 37 648 643,97 4,03 16,2409 
3 42 673 659,12 13,88 192,654 
4 55 704 698,51 5,49 30,1401 
5 38 645 647 -2 4 
6 42 641 659,12 -18,12 328,334 
7 45 663 668,21 -5,21 27,1441 
8 48 671 677,3 -6,3 39,69 
9 50 686 683,36 2,64 6,9696 
10 35 628 637,91 -9,91 98,2081 

        Σ = 941,9 
 
Далі розраховуємо залишкове середньоквадратичне відхилення 

(5.9): 
 

( )
23,10

9
9,941

1
ˆ 2

==
−
−

= ∑
n

yy
S i
ост  

 
Тоді, відповідно формулам 5.6-5.8 розраховуємо: 

 

76,2123,10
1823291864510

18645
=⋅

−⋅
==aS  
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5,023,10
1823291864510

10
=⋅

−⋅
=bS  

 

05,0
10

92,01 2

=
−

=rS  

 
Довірчі інтервали для істинного коефіцієнта генеральної 

сукупності r0 при 5% рівні значущості складуть (5.10): 
 

05,064,192,005,064,192,0 0 ⋅+<<⋅− r  
або 

184,0 0 << r  
 

 
 

Рис. 5.1. Графік лінійної регресії для міцності при стиску і щільності 
в сухому стані 

 
6. Висновки 

Виходячи з наведених вище розрахунків і побудованих графіків, 
зробити висновок про рівень організації виробництва. Дати необхідні 
рекомендації для стабілізації виробництва. 
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Додаток 1 
Приклад завдання до розрахунково-графічної роботи по курсу: 

«Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій» 
видане студентові гр. ВБК-505м Іванову І.І. 

 
За приведеними нижче показниками побудувати контрольні 

карти, провести статистичний і кореляційний аналіз (побудувати 
залежність, оцінити тісноту зв'язку, оцінити достовірність рівняння 
регресії). Зробити висновок про рівень технології (на основі 
контрольних карт) виробництва блоків з ніздрюватого бетону. 

 
Фізико-механічні характеристики бетону  

№  
експ. 

Rст 
кг/см2 

ρсух 
кг/м3 

№  
експ. 

Rст 
кг/см2 

ρсух 
кг/м3 

1 45 630 26 33 648 
2 34 648 27 45 651 
3 43 646 28 36 672 
4 45 674 29 40 602 
5 45 652 30 30 648 
6 40 692 31 41 627 
7 35 607 32 41 603 
8 46 619 33 45 680 
9 34 686 34 37 646 
10 46 616 35 47 667 
11 37 651 36 34 667 
12 46 661 37 42 674 
13 37 685 38 32 691 
14 34 610 39 37 609 
15 40 610 40 30 645 
16 30 636 41 41 608 
17 50 690 42 32 646 
18 45 643 43 37 685 
19 44 638 44 46 641 
20 31 643 45 38 624 
21 45 670 46 36 672 
22 41 669 47 36 623 
23 33 656 48 31 678 
24 33 622 49 37 663 
25 32 646 50 43 670 
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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА  ДЕРЖАВНА  АКАДЕМІЯ  БУДІВНИЦТВА  І 

АРХІТЕКТУРА 
 

Кафедра процесів і апаратів в технології будівельних матеріалів 
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Виконав: 
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Перевірив: 
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