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протокол Nь 347
фiзико-механiчних випробувань

щебеню важкого природного зернового складу фракuii 10-20 мм

пIдстдвд для випроБувднь: заява вх. J\ъ102 вiд 08.04.2020

мЕтА виllроБуВАНЬ: Визна.Iегtня llоказFIикiв прсlдl,кцiI згiдно в}{\Iог п.п.: 4.2. 4.з- 4.4.1.

4.5. 4,6, 4.7 дсту Б в.2,7-75-98

ХАРАItТЕРИСТИКА ЗРАЗКIВ : щля випробувань замовником надано зразки пролукчiт. якi згiднс

супроводжува-пьноi документачiт i.лентифiкованi як: щебiнь ваrккий

приролний гранiтний у видi с,чпriшi фракшiй понад 10 до 20 NINI. вкл,

дсту Б в.2.7-75-98.

Ресстрачiйний номер зразка: 08.04/26

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ <Булiвельна лабораторiя>

54029, м. Миколаiв, вул. Робоча, 2

ЗАМОВНИК - ПОСТАЧАЛЪНИК ТОВ кСофiя-Гранiт>
Миколаiвська обл., Новобузький р-н, с. Софiiвка

,Цата надхОдженнЯ зразкiв у лабораторiю: 08.04.2020 р

,Щата проведення випробувань: 08.04. - 28.04.2020 р,

товлриство з оБмЕrкЕЕою
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1 Нормативнi посилання

дсту Б в.2.7-71-98

дсту Бв.2.7-74-98

дсту Б в.2.7-75-98

Булiвельнi матерiали, Шебiнь i гравiй iз щiльних гiрських порiд i

uiдходiu промислового виробництва лля бу,лiвельних робiт.
Методи фiзиttо-п,rеханiчних випробувань,

Булiвельнi платерiали. Itрупнi заповнюI}ачi приролнi,

iз вiдходiв промисловостi, штучнi для булiвельних

пrатерiа-пiв, виробiв. конструкцiй та робiт, Класифiкаuiя,

Булiвельнi платерiа-,tи. I_I_\ебiнь та гравiй шiльнi природнi для

будiвельних платерiалiв, вlrробiв. конструкцiй та робiт, Технiчнi

умови.

2 Засоби вимiрювальноТтехнiки, випробувальне обладнання, витратнi матерiали

oi технiки та випроб увального облад\нання
Таблиця 1 - Перелiк засобiв вимlрюваJIьн

Найменування

l

Тип,
марка

2

Характерt{стIIки

J

Розширена
невизначенiсть/
похибка клас

Щата
вання

Гiгрометр
психрометричний

вит-1 Щiапазон: (16+40)"С
ц.п.: 0,2'С

Сухий термометр:
U (20,C):0,14oC

Вологий термометр
U :0,1 7оС

31,03.2020 р

Прес гiдравлiчний п-125 дiапазон: (0+62,5 )тс
ц.п.: 125 кгс

U(20 тс): 0,0б3 кгс
А:+

08.04.2019 р

Ваги лабораторнi
електричнi

WPS
4000/с/1

дiапазон: (0.5-4000) гl

ц.в.: 0.01 г:

U(2000г): 12.1 шtг

д:+0.01г
3-й кл. точностl

08.04.2019 р

Ваги промислов1 тв1-15-1
(250х300)

дiапазон: (0+15) кг
ц. в.: 1 0г

[-l(4кг) : 0.000 кг
А:+1

07.08.2019 р

лiнiйка метшIева
вимi

ЛI\4
дiапазон: (0-500) мпл

ц.п.: i мм
U(0-200пrпл): 0.12мшt

^:+0
.1 5lrM

Штангенциркуль з

цифровим вiдлiковим
шцц-
I- 1 50-
0,01

дiапазон: (0+150) мм
ц.в.: 0.01 мл,t

{_J(21,20 MM):0,0i7 мм
А:*0.0З шrшr

28,05.2019 р

Сита лабораторнi
пробивнi

слм-300
Щiап,rетри oTBopiB:
25,20 12, 5; 10:

U(25+0,52 п,rпл):0.0 1 08 Mlt

U(20+0,52Mlr):0.01 1 З пrпл

U( 1 2.5+0",+3 rrM ):0.005 8пrлr

U 1 бмм 0090 мм

21 ,0З.201 9 р

Внутрiшнiii О чилiнлра -
150 мшл

Висота - 150 мм

не
калiбрусться

Мiрний
д

мп V: 10 ,ц U( 10-1-0.1 л):0,084 л 09.04,2019 р.

Ф.вл.7.8-02 (оrtов:еrtня 02) BiO 1 1.02.2020
Сmорiнка 2 з 5

28.05.2019 р.

L\илirIлр сталевий зi

знiп,tнил,t дно]\,I та
плунжероN.{



Таблиця 2 - Перелiк витратних MaTeplaJIrB

3 Упrови проведення випробувань

о т€мпература, оС

. вiдноснавологiсть,о/о
о атмосферний тиск, мм рт.ст.

4 Результативипробувань
4.1 Визначення зернового складу

Нормативнi показники - п-4.2 дсту Бв,2,7-]5,98
Кпас"фi*аuiя щебеню згiдно - п.3.4 (табл.4) дсту Бв.2.7,74-98

Метолвипробувань - п.4.З ДСТУ Б В,2,7-71-98

Таблиця З - Результати визначення зернового складу

Група за зерновим складом - середнiй

4.2 Визначення насипноi щiльностi
Нормативнi показники - п.З.2 (табл,1) дсту Бв,2,7-74-98

Метод випробувань - п.4.17 ДСТУ Б В,2,7-71-98

Таблиця 4 - Результа,ти визначення насипноi щiльностi

Група за щiльнiстю - важкl

Протокол Nч 347 вiл 28.04.2020 р,

)] 1]L L--L

54-5 8

754-758

Найменування
l

Тип, Maplca Нормативrlий документ

2

Натрiй сiрчанокислий гост 4166-]6

вода дистильована
гост 6709-72

Щiаметр oTBopiB d

10

0.5(d+D)
15

D
20

1,25D
25

Повнi заJIишки
на ситах,

у О/о за масою

HopMoBaHi згtдно
сту Б в,2.7-75-98

Понад 90

до 100 вклr.

Понад j0
до 80 вкл, До 10 вкл /[о 0"5 вкл

За результатами
випробувань

99,0 79 )7 9,з 05

есстраuiйнi номера зразкlв, Iцо

пiдлягають випробуванню

t

за
вимоги Н.Щ

1

окремого
1

середне

08.04/26-01 1 420 l420 1 100 до 1550 вкл.

08,04126-02 1429

сtl.ВЛ.7.8-02 (онов,lеtlня 02) Bid 1 1.02.2020
Спtорiнка 3 з 5

контрольних сит, мм
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4,3 Визначення мiцностi щебеню
Нормативнi показники - п.4,4,| дсту Бв.2.7,]5-98
Ifuасифiкаuiя цебеню згiдно - (табл.9, Додаток А) дсту Бв,2,]-,74-98

Мlетод випробувань - п.4.8 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 5 - Результати визначення мiцностi шебеню

Клас породи за мiцнiстю - дуже мiцна

4.4 Визначення BMicry зерен пластинчатоi (лещално) форми
Нормативнi показники - п.4.3 дсту Б в.2,7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.6 (табл.6) дсту Бв.2.7-74,98
Метод випробувань - л.4,7 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця б - Результати визначення вмlсту зерен пластинчатоТ (лешалноТ) форми

Група за формою зерен - обкатана

4.5 ВизначеНня BMicry пиловидних та глинистих часток та BMicT глини у грудках

Нормативнi показники - п.4,J дсту Б в.2.7-75-98

Класифiкаuiя щебеню згiдно - п.3.8 (табл.8) дсту Бв.2.7-74-98

Метод випробувань - п.4.5 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 7 - Результати визначення BMicTy пиловидних та глинистих часток та BMlcT глини у

грудках

Група за BMicToM пиловидних i глинистих частоIt -

BaHHio 7о за масоюNIacIl п [I BII

льтатами
вимоги Н.Щ

середнеокремого

i tloпtepa зразкiв. що
пiдлягають випробуванню

1J2l
8 108.04/26-01 до 12 вкл8

аJ
08.04/26-02

б00-14001 400щебеню за

(лещадноt) форми
о//о масоюазlплен acTlt точа,BMicT зер

вимоги НЩза результатами випробувань

номера зразкlв, що
пiдлягають випробуванню

J2l

до З5 вкл6 008.04/26-03

Ресстраuiйнi номера
зразкiв, що пiдлягають

випробуванню

BMicT пиловидних та глинистих
часток, Уо за масою

BMicT глини у грудках

за результатаI\{и
випробувань

вимоги Н,Щ
за результатами

випробувань
вимоги НЩ

l 1 J { 5

08.04/26-0з 05 до 1.0 вк.ц вlдсутнl
вiд 0,15 до 0.25

вкл.

(D,ВЛ.7"8-()2 (оttоrзлеrttп ()2) Bic) 1 1 .02.2020

низький

Cmopittt;a J з 5

за резу

8,з
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4.6 Визначення BMicTy зерен слабких порiд
Нормативнi показники - п.4.5 дсту Б в,2,7-75-98

Класифiкаuiя щебеню згiдно - л.З.'7 (табл.7) дсту Б в.2.7-74-98

IvIетод випробувань - п.4.9 дсту Б в.2.7-71-98

Таблиця 8 - Результати визначення BMicTy зерен слабких порiд

Група за BMicToM зерен слабких порiд - низь

4.7 Визначення морозостiйкостi
Нормативнi показники - л.4.6 дсту Б в.2.7-75-98
Класифiкацiя цебеню згiдно - п.3.9 (табл.9) дсту Бв.2,7-]4-98
Метод випробувань - п.4.t2.2 дсту Б в.2,7-71-98

Таблиця 9 - Результати визначення морозостiйкостi щебеню

Група за }Iорозостiйкiстlо - BItcoKa

ПРИМlТКИ: 1. Резу-пьтати випробувань стосуються тi-цькlr тих зразкiв. що булrr

;ч#J"Ж; випробувань стосуються зрllзкiв у топлу виглядi, у якоN,lу Тх було

отримано.
З. Протокол випробувань не може бl,ти вiлтворениl"I. oKpiM як повнiстю без

дозволу ТОВ кБулiвельна лабораторiя>,

кии

Вiдповiда;rьний виконавець

та вiдповiда:lьний за складання протоколу:

iнженер I категорii I.A. Лебеденко

Ресстрацiйнi номера зразкiв, uдо

пiдлягають випробуванню

BMicT зерец слабких порiд, оh зл масою

за результатаNIи випробl,вань вимоги НЩ

l 2 J

08.04/26_0з 1 , 8 до 5.0 вкл

втратамаси пiсля 15 циклiв (насичення у розчин1
с1 lю- о//(,

за результатаN,Iи випробувань вимоги НЩ

Реестрачiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

431
1

1,б не бiльше 3,01,7
1.8

08.04/26-04

F200Марка щебеню за
морозостiйкiстю

Ф.ВЛ.7.8-02 (онов:tенllя 02l Bid l 1,02.2020 CtttopiHKtl 5 з 5

окремого

FlO-F400


