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щебеню важкого природного зернового складу фракцiТ 20-40 мм

ПIДСТАВА ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ: Заява вх. Jф102 вiд 08.04.2020

МЕТА ВИПРОБУВАНЪ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКIВ :

ВИКОНАВЕЩЪ: ТОВ <Булiвельна лабораторiя>
54029, м. Миколаiв, вул. Робоча,2

ЗАМОВНИК - ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ кСофiя-Гранiт>
Миколаiвська обл.. Новоб_чзькI.lt'I р-н) с. СофiТвка

Щата надход}кення зразкiв у лабораторiю: 08.04 ,2020 р.
flата проведення випробувань: 08.04. -28.04,2020 р.

Визначення показникiв irролукчiТ згiдно вlIN,lог п.п. : 4.2. 4.3. 4.4. 1.

4.5,4.6,4.7 дсту Б в.2.7-75-98

!ля випробувань за]\{овнI{ltоN,I надано зразки продукцii. якi згiдлlо
супровод}Itувальнот документацiт iдентифiкованi як: щебiнь ва}ккliй
природний гранiтllий фракчiй понад 20 до 40 пrшl. вкл. ДСТУ Б В.2.7-
75-98,

Ресстрацiйний номер зразка: 08.04/24
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a

1 Нормативнi посилання

дсту Б в.2.7-71_98

a дсту Бв,2.7-74-98

Протокол ЛЪ З45 вiл 28.04.2020 р.

Булiвельнi матерiа,,lи. Щебiнь i гравiй iз щiльних гiрських порiд i
вiдходiв промислового виробництвадля будiвельних робiт.
Методи фiзико-механiчних випробувань.

Булiвельнi п,tатерiали. Itрупнi заповнювачi природнi,
iз вiдходiв пропtис.повостi. ruтr,чнi дJ,lя будiвельнлtх
п,tатерiалiв. вrrробiв, констр),кцiй та робiт. Класифiкачiя.

Булiвельнi матерiа,ти. Щебiнь та гравiй щiльнi природнi для
булiвельних матерiалiв. виробiв. l(онстрyкцiй та робiт. Технiчнi
умови.

a дсту Б в.2.7-75-98

2 Засоби вимiрювальноiтехнiки, випробувальне обладнання, витратнi матерiали

Таблиця 1 - Перелiк засобiв вимiрювальноi технiки та випробувального обладнання

Найменування Тип,
марка Характеристики

Розширена
невизначенiсть/
похибка (клас)

Щата
калiбрування

l 1 J 1

Гiгрометр
психрометричний

вит-l fiiапазон: (16+40)"С
ц.п.: 0.2"С

Сухий термометр:
U (20"С):0,14Ос

Вологий термометр
U (20'С) =0,17Ос

31.03.2020 р.

Прес гiдравлiчний п- 125 дiапазон: (0:б2,5) тс
ц.п.: 125 кгс

tJ(20 тс): 0.063 кгс
Ь:+2оh 08.04.2019 р

Ваги лабораторнi
електричнi

WPS 4000/с/1
дiапазон: (0.5-1000) г;

ц,в.: 0.01 г;

U(2000г): 12.1 плг

А:-0.01г
(3-й к.r. то.lнilстi)

08.04.20l9 р

Ваги промисловi TB1-15-1
(250хЗ00)

дiапазон: (0-15) кг
ц. в.: 1.0 г

U(4кг) : 0,000 кг
А :*1,0г

07.08.201 9 р

лiнiйка металева
вимiрювальна лN4 дiапазон: (0+500) млr

ц,п,: 1 п,tп,t

U(0-200rlпr): 0.1 2мпr
Д:+0.15мr,r

28.05.2019 р

Штангенциркуль з

цифровим вiдлiковим
пристро€м

шцц-
I- 150_0,01

дiапазон: (0+ 1 50) мпл

ц.в.: 0"0i ьrпr

U(21 .20 rlпr)- 0.017 rtпI

А:]-0.0З п,rпr
28.05.2019 р

Сита лабораторнi
пробивнi

слм-300
U(40+0.б2 пrпл):0.0890шrпл

U(25+0.52 пrп,r):0.0 1 08 мп.л

U(20+0.52 п,Iм):0.0 1 1 3 rr.lM

21 .0З.201 9 р,

Ilилiндр ста-цевий зi
знiмнипл дноN{ та

плунжероNл

Внутрiшнiлi О чи"пiнлра -
150 пlr,I

Висота циriндра - 150 lrlM

не
ка,riбруеться

мп V:20 л U(20:0.05 ,п)-0.2б5 .r 09.04.2019 р.Мiрний
п д

Ф"В"q.7.8-02 (онслв.,tення 02) Bio 1 1.02.2()20 Спlорiнка 2 з 5

Щiаметри oTBopiB:
40; 25: 20



Протокол N9 j45 вiл 28.04,2020 р

Таблиця 2 - Перелiк витратних матерiалiв

3 Умови проведення випробувань

о TeNIпePaTypa, оС

. вiдносна вологiсть, о/о

о атN,lосферний тиск" мм рт.ст

)] ,))
L | -LL

54-5 8

154-7 58

4 Результативипробувань
4.1 Визначення зернового складу

Визначення вiдповiдностi згiдно - п.4.2 ДСТУ Б В,2.7-75-9В
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.4 (табл.4) ДСТУ БВ.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.3 ДСТУ Б В,2.7-71-98

Таблиця 3 - Результати визначення зернового склад.Y

Група за зерновим складом - крупний

4.2 Визначення насипноТ щiльностi
Класифiкацiя щебеню згiдно - гl,З.2 (табл.1) ДСТУ БВ.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.17 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 4 - Результати визначення насипноi щiльностi

Група за пдiльнiстю - важкi

Найменування Тип, марка Нормативний документ
l 2 J

Натрiй сiрчанокислий гост 4166-76
Вода дистильована гост 6709-72

Щial,reTp oTBopiB
сит, MN{

d
20

0,5(d+D)
30

D
40

1,25D
50

повнi зiltишки
на ситах.

.v % за Macolo

HopMoBaHi згiдно
дсту Б в.2.7_75-98

Понад 90
до 100 вкл

Понад З0
до 80 вкл. fiо 10 вкл [о 0,5 вкл

За результатами
випробувань 97 1 45.5 6.4

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

Насипна щiльнiсть, кг/мJ
за результатаN,{и випробувань

ВИ:r,rОГИ Н!окремого середнс
l 2 J ,l

08.04124-01 142з
I420 Понад l l00 до 1550 вкл08,04124-02 1415
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4,3 Визначення мiцностi щебеню
Визначення вiдповiдностi згiдно - л.4.4.1 дсту Бв.2.7-75-g8
Класифiкацiя щебеню згiдно - (табл.9, Додаток д) дсту Бв.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.8 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 5 - Результати визначення мiцностi щебеню

Клас породи за мiцнiстю - дуже мiцна

4.4 Визначення BMicry зерен пластинчатоi (лещадноi) форми
Визначення вiдповiдностi згiдно - г1.4,З ДСТу Б в.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.З.б (табл.6) дсту Бв.2,7-74-g8
Метод випробувань - л.4.7 ДСТУ Б В.2.7-71-9В

Таблиця б - Результати визначення вм1сту зерен пластинчатоТ (лещадноi) форми

Група за формою зерен - обкатана

1.5 Визначення BMicry пIlловIlдIIIlх та глIIнIIстIIх частоIt та впriсr.глIlни }, грудках
Визначення вiдповiдностi згiдно - л.4.7 дсту Б в.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.8 (табл.8) дсту Б в.2.7-74-98
Метод випробувань - п.;1.5 ДСТУ Б B,2.7-71-98

Таблиця 7 - РезультатtI визначення впtiсту пLIловидних та глинистих LIacToK та впtiст глини у
грудках

Група за BMicToM пиловидних i глинистих часток - низький

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

Macll п и aHHio 7о за масою

вимоги НЩокремого середнс
l 1 J ,l

08.04i24-01 1з,0 l2 с) Понад 12 до 16 вкл08.04124-02 12,8

1 200 600- 1 400

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

BMicT зерен пластинчатоl (лещад}I oi) форМИ, о//о за масою

за рез\I,цьтатаN,{и випробувань вимоги Н!
l 1 J

08.04/24-03 li до 35 вкл

Реестрацiйнi номера
зразкiв, що пiдлягають

випробуванню

BMicT пиловидних та глинистих
часток,7о за масою

BMicT глини у грудках

за результатами
випробувань

вимоги Н! за резyльтатами
випробyвань

вимоги НЩ

l 2 J { 5

08.04/24-03 0.6 до 1.0 вкл вiлсутнi
вiд 0.15 до 0,25

вкл.
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за результатами випробувань

Марка щебеню за дробильнiстю
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4.6 Визначення BMicTy зерен слабких порИ
Визначення вiдповiдностi згiдно - п.4.5 дсту Бв23-]5-g8
Класифiкацiя rцебеню згiдно - л,З.7 (табл.7) дсту Бв.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.9 ДСТУ БВ.2.7-71-g8

Таблиця 8 - Результати визначення BMi сту зерен слабких порiд

Група за BMicToM зерен слабких порiд - низький

4.7 Визначенняморозостiйкостi
Визначення вiдповiдностi згiдно - п.4.6 ДСту Бв.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.9 (табл.9) дсту Бв,2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.12.2 дсту Б в.2.7-71-98

Таблиця 9 - Результати визначення морозостiйкостi щебеню

Група за морозостiйкiстю - висока

1. РезульТати випрОбуванЬ стосуIотьСя тiлькlr тиХ зразкiв. що були
випробуванi.
2. Результати випробувань стосуються зразкiв у то]\1у виглядi, у якоN,I},Тх було
отримано.
З. Протокол випробувань не N,{oiкe б}ти вiдтворений. окрiл,r як повнiстю без
дозволу ТОВ кБулiвельна лабораторiя>.

примIтки

Вiдповiда-цыtий виксlнавець
та вiдповiдальний за складання протоколу:
iH>IteHep I категорii I.д. Лебеденко

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

BMicT ен слабких уо за масою

за результатами випробувань вимоги НЩ
l 1 J

08.04124-0з 1,8 до 5.0 вкл.

Втрата маси пiсля l5 циклiв (насичення у розчинi
окислого ання) о/

,/о

за результатами випробувань

Реестрацiйнi номера зразкiв,
що пiдлягають випробуванню

огоо с
вимоги Hfl

l ) J .l

1 908.04l24-04 2 не бiльше З.0

Марка щебеню за
морозостiйкiстю F200 Fl O-F400

г
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