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Випробувальна лабораторiя ьних матерiалiв, ви та

Атестат про акредитацiю НААУ N920З66 вiд 26.11,2019 р, згiдно ДСТУ ISO/IEC t7O25:2O77
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*,.*:я;"?.,*?*,*,Jj:
щебеню важкого природного зернового складу фракцii 40-70 мм

пiдстАВА длЯ випроБУВАНЬ: Заява вх. Ns102 вiд 08.0/+.2020

МЕТА ВИПРОБУВАНЬ: ВИЗНаЧення показникiв пролуlсчii згiдно ви]\,Iог п.п.: 4.2, 4.3" 1.4. i,
4.5, 4.6. 1.7 дсту Б в.2.7_75-98

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКIВ l"ля випробувань замовнltкоN,I на.lано зра:]ки продукцii, якi згi_rно
супроводIiчвальноi доttуп,tентацiI iдентисЬiкованi як: rцебiнь
валtкиli ttриродний гранiтнитi фракцiй понад 40 до 70 мп,t. вкл.
дс,гl, Б в,2.7-75-98.
Ресстрацiйний номер зразка: 08.0112]

ВИКОНАВЕЦЬ ТОВ <Будiвельна лабораторiя>
54029, м. МиколаiЪ, вул. Робоча,2

ЗАМОВНИК - ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ <Софiя-Гранiт>
Миколаiвська обл., Новобузький р-н, с. Софiiвка

.Цата надходження зразкiв у лабораторiю: 08.04 .2О2О р.
Щата проведення випробувань: 08.04. _ 28.О4.202О р.
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1 Нормативнi пtlсrrлання

дсту Б B.2.7-71-98

Протокол Ns 348 вiл 28.04.2020 р.

a

a

Булiвельнi N,Iатерiали. tliебiнь i гравiй iз щiльгlих гiрських порiл iвiдходiВ проN{ислоtsого виробництва для б),дiвеrоп">l робiт.Методи фiзиl<о-механiчних випробчваrrь.

Булiвельнi матерiали. Крl,цц1 заповнювачi природнi.
iз вiдходiВ промисловостi, t_t_ттучнi для бl.лiвельних
MaTepiaпiB. виробiв. констр)rкцiй та робiт. К,rасифiкачiя.
Булiвельнi матерiапи. Щебiнь та гравiй rцiльнi природнi лля
булiвельrrИх матерiапiв. виробiв. констр\lкrriи та роЪiт. Технiчнi
умови.

дсту Бв,2.7-74-98

дсту Бв.2.7-]5-98

2 ЗасобИ вимiрювальноfтехнiкио випробувальне обладнання, витратнi матерiали
Таблиця 1 - Перелiк засобiв вимiрюва-гtьноТ технiки та вимlрювального обладнання

Найменування

l

Тип,
марка

2

Характеристика

J

Розширена
невизначенiсть/
похлrбка клас

1

flaTa
калiбрування

Пiрометр
Laserliner

CondenseSpot

Pro

темпепатчпа:
1-1ОТф'ОdлГ:tоg;
Вiдносна вологiсть:

ц.в.:1%

U(T:1 с) :0,8

^:+20сU(W:59%'):уu/o,
А:+ о,

,/ ()

э

28.11.20l9 р.

прес гiдравлiчний п-125 дlапазон; (0+б2.5) тс
ц.п.: i25 кгс

U (20 тс): 0.0б3 кгс
л а]о/L\ - | Z /о

08.04.20l 9 р.

Ваги лабораторнi
електричнi WPS 4000/с/1 дiапазон: (0,5-rt000) г;

ц.в.: 0,01 г:

U(2000г): 12.1 мг
д:+0.0 iг

З-й кл. точностi
08.04.2019 р.

Ваги промисловi дiапа,зоrt: t0- l 5) rtг
tt. в.: 1 0г

U(4кг) : 0.000 кг

^

:*1 0г
07.08.2019 р

лiнiйка металева лм дiапазон: (0+500) мм
ц.п.: 1 лtпт

U(0-200шrM): 0,12п,rм
А:]-0 15мм 28.05.2019 рштангенциркуль з

цифровим шцц-
I- 1 50_0,01

дlапазон: (0+150) MMl

ц.в.: 0.01 птп,l

U(21 .20 мм): 0.01 7 плм

А:+0,0З пrм 28.05.201 9 р

слм-з00 !iаметри oTBopiB: 40 U(.+0+0.62 шl п,r):0.08 90мм
2i.03.2019 р.

I]илiндр ста,тевий зi
знiмним дном та

внутрiшнiй О цилiндра -
150 мм

Висота - 150

не
калiбруеться

Мiрний
IIо д

мп V:50л U(50+0.5 л):0.З49 л 09.04.20l9 р

Ф.вл.7.8-02 (онов:lенttя ()2) Bio t 1.02.2020
|, ll|oplHl;d / з )

a

тв 1_ 15-1
(250хЗ00)

Сита лабораторнi
пробивнi



Таблиця 2 - Перелiк витратних матерiалlв

3 Упrови проведення випробувань

о т€мп€ратура, ОС 2|-22о вiдносна вологiсть,Yо 54-58о атмосферний тиск, мм рт.ст. 754-758

4 Результативипробувань
4.1 Визначення зернового складу

Нормативнi вимоги - л.4.2 ДСТУ БВ.23-75-98
Класифiкацiя rцебеню 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 З - Резl.льтатll визначення зернового складу

Група за зерновим складом -дуже крупний

4.2 Визначення насипноi щiльностi

Класифiкацiя щебеню згiдно - л.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 щlльностl

Група за щiльнiстlо - важкi

Протокол М j.18 вiл 28.04.2020 р

Найменувilння Типо Maprca Нормативний документ
l 2

Натрiй сiрчанокислий гост 4|66-76
Вода дистильована гост 6709-72

l]iaMeTp oTBopiB

___- контро-цьнлIх сит. N,Ix,l

d

40
0,5(d+D)

55
D
70

1,25D
87,5

повнi загlишки
на ситах.
у ОА за \,1асою

HopMoBaHi згiдно
дсту Бв.2.7-75-98

Понад 90
до l00 вкл.

Понад 30
до 80 вкл. !о l0 вкл fiо 0,5 вкл.

За результатамI.I
випроб},вань 92 0 7 6^5 8,6

Реестрацi йнi номера зразкiв. шо
пiдлягають випробуванню

Насипна uri.,lbHicT кг
за ь

окремого середн€ вимоги НЩ

2, J
08.04127-01 14l1

1 400 Ilонад 1 100 до l550 вк"ц08.04127-02 1 з98

Ф.В"П 7.8-02 (оttов_,tенrtя 02) Bicl 1 1.02.2020 CпopittKa 3 з 5
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Протокол Л9 348 вiл 28,0,1.2020 р.

4.3 Визначення мiцностi щебеню
Нормативнi вимоги - п.4.4,1 дсту Бв.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - (табл.9, Додаток д) дсту Бв.2.7-74-98Метод випробувань - п.4.8 дстУ Бв.2.7-7I-g8

Таблиця 5 - Результати визна,чення мiцностi цебеню

Кла с породи за мiцнiстю - дуже мiцна

4,4 ВизначеннЯ BMicry зереН пластинЧатоi (лецlалноi) формиНормативнi вимоги - п.4.3 ДСТУ БВ.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.6 (табл.6) дсту Б B,2.7-74-98Метод випробувань - п.4.7 ДСТУ Ь Ё.Z.Z-Zt-qB

Таблиця б - Результати визначення вмlсту зерен пластинчатоi (лещадноi) форми

Група за формою зерен - обкатана

4,5 ВизначеНня BMicry пиловидНих та глинистих часток та вмiсr.глини у грудкахНормативнi вимоги - п.4.7 ДСТУ Б В.2.7-75-98
КласифiкаЦiя щебеню згiдно - п.3.8 (табл.8) дсту Бв.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.5 ДСТУ ь B.Z.Z-Zl-qB

Таблиця 7 - Результати визначення BMicTy пиловидних та глинистих часток та BMicT глини угрудках

Група за BMicToM пиловидних i

7о за масоюта Macll BaHHiв ви
за татами

номера зразкiв. tllo
пrдлягають випробуванню

еестрацiйнi

окремого середне вимоги Н!
1 2

,l08.04l27-0l 12
08.04l27-02 i 8

12"_5 Пона: l] :о I б BK.r.
щебеню за ильнlстю

1 200 б00- l400

(л фо
MlcTв з пластltнчатоiерен ещаДн oi) о//о мзарМИ, Ioасо

номера зразкiв, шlо
пrдлягають випробуванню

есстрацiйнi

за результатами випробувань вимоги Н!
l 1

J

08.04/27-0з 6.1 до 35 вкл.

пиловидних та глинистих
часток, 7о зir пracortr

BMicT
BMicT глини у грудках

Реестрацiйнi номера
зразкiв, що пiдлягаtоть

випробуванню за результатами
випробувань вимоги Hfl за 

рез}jль,га.гами

випробувань вимоги Hff
l 1

J .l )
08.04l27-0з 0.4 ло 0.5 вкл вiдсутнi вiд 0,15 до 0.25

вкл

Ф в"ц.,.8-()2 (ottoBlertHst ()2) Bio lt 02.2()20

глинистllх часток - дуже нrлзький

L'пopiHtctl 1 з 5



4.6 Визначення BMicry зерен слабких порiд
Нормативнi вимоги - п.4.5 дсту, Б в.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.З,7 (табл.7) дсту Бв.2,7-74-98
Метод випробувань - п.4.9 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Протокол }l'9 З48 Bi,r 28.04.2020 р.

I.A. Лебеденко

4.7 Визначення морозостiйкостi
Нормативнi вимоги - п.4.6 ДСТУ БВ,2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.9 (табл.9) дсту Б B.2.7-74-g8
Метод випробувань - п.4.12,2 дсту'Б в.2.7-71-98

Таблиця 8 - Резуль,rати визначення BN,{tcTv зерен слабклtх порiд

Група за BMicToM зерен слабких порiд - низьlсий

ПРИМIТКИ:

Таблиця 9 - Результати визначення морозостiйкостi щебеню

Група за морозостiйкiстю - висока

1. Результати випробувань стосvються
випробу-ванi.

тlльки тих зразкiв. шо бч_;tи

2, Результати випробYвань стосуються зразкiв у ToNIy виглядi. у яко'{у iх булоотриN,lано.
з. Протоttол випробувань не може бути вiлтворениI-r. okpiM як повнiстю без
дозвол}/ ТОВ кБудiвельна лабораторiя>.

в iдповiдальний виконавець
та вiдповiдальнлtй за складання протоколу:
iHx<eHep I rсатегорii

4-.

7о за MaCOlOBMicT з слабкихресстрачiйнi номера зразкiв, цо
л lдлягають випробуваннtо

за результатами випробувань вимоги Hfl
l 1

08.0412,|-0з 7 до 5.0 вкл

циклlв (насичення у розчинi
с1 - вис ання)слого о//о

Втрата маси пiсля 15

за результатами випробувань

Ресстрацiйнi номера зразкiв, що
пlдлягають випробуванню

вимоги Н{
l 1

J 1
2 l08,04l27-04
1 7

9 rre бi"цьше З.0

Марка щебеню за
морозостiйкiстю F200 F 1 0-F400

Ф ВЛ.7.8-02 (сlнсэв,,tення 02l Bio 1 ].02.2()2а
LlllUplH\Ll ) J )

1


