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протокол Nb 346
Фiзико-механiчних випробувань

щебеню важкого природного зернового складу фракцii 5-10 мм

ПIДСТАВА ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ: Заява вх. ЛЪ102 вiд 08.04.2020 р

т

,ко

Визначення показFIикiв пlэодукrtiТ згiдно ви\{ог п.п. : 4.2. 4.3. 4.4. 1.

4.5,4.6.4,7 дсту Б в.2.7-75_98

Щля випробувань замовником надано зразки продукцt[, як1 згlдно

супроводrriувальноi докуплентацii iдентифiкованi як: щебiнь
важкий приролний гранiтний фракчiй понад 5 до 10 мм. вкл.

дсту Б в.2.7-75-98.

Ресстраuiйний номер зразка: 08.04/25

(

МЕТА ВИПРОБУВАНЪ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКIВ

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

ЗАМОВНИК - ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ кСофiя-Гранiт>
Миколаiвська обл., Новобузький р-н, с. СофiТвка

.Щата надходження зразкiв у лабораторiю: 08.04.2020 р.

Щата проведення випробувань: 08.04. -28.04.2020 р.
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1 Нормативнi посилання

дсту Б в.2.7-71-98

Протокол N9 346 вiл 28.04.2020 р.

Бу.лiвельнi п,tатерiа-пи. Щебiнь i гравiй iз rцiльних гiрськrtх порiл i
вiдходiв промисjrового виробництва для будiвельних робiт.
Методи фiзико-механiчних випробувань.

Булiвельнi матерiали. Крупнi заповнIовачi приролнi.
iз вiдходiв промисловостi. rштучнi для бl,лiвельних
шrатерiапiв. виробi в. констр\,кцi l,i та робiт. Класиф i rtачiя,

Булiвельнi матерiа-,tи. Шебiнь та гравiй rцiльнi приролtli лля
булiвельних матерiапiв, виробiв, констрyкцiй та робiт. Технiчнi

умови.

a

a

a

дсту Бв.2.7-,74-98

дсту Б в.2.7-75-98

2 ЗасобИ вимiрювальноТтехнiки, випробувальне обладнання, витратнi матерiали

l- засобiв |1 Технlки Та обладнання

Найменування
Тип,

марка
Характеристики

Розширена
невизначенiсть/
похибка (клас)

Щата
калiбрування

l 7 J 4 f,

Гiгрометр
психрометричний

вит-1 fJiапазон: (16+;10)'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

U(20 тс): 0.0бЗ кгс

^-+2о^

08.04.20l9 р

Ваги лабораторнi
електричнi

WPS 4000/C/i
дiапазон: (0.5+4000) г;

ц.в.: 0.01 гl

U(2000г): 12.1 мг
А:+0"01г

(j-й к,п. точностi)
08.04.2019 р.

Ваги промисловi тв 1-15- 1

(250х300)
дiапазон: (0:15) кг

ц. в.: 1.() г
Lj(4кг) : 0.000 кг

[ :t1,0г
07.08.2019 р

лiнiйка металева
вимiрювальна

лм дiапазон: (0+500) brM

ц.п.: 1 млt

U(0-20OrrM): 0.12мм
А:+0.15плп.л

28.05.2019 р

Штангенциркуль з

uифровим вiдлiковим
пристросм

шцц-
I-150-0,01

дiапазон: (0+1 50) r,rпl

ц.в.: 0,01 IrtпI

U(21.20 ш,rrr): 0.017 мм
А:+0,0З пlr.r

28.05.2019 р.

Сита лабораторнi
пробивнi

слм-300
!iапrетри oTBopiB:

12,5l 10;7.5l 5

U( 1 2,5+0.43 Mпr):0.0058Mlr
U(1 0-t-0,Зб мм):0.0090 пtп,t

U(7.5+0,З 0 пrпr):0.0 1 0З п,rr,r

U(5+0,З0 мм):0,0062 мм

21 .03.201 9 р.

Цилiндр стаrrевий зt

знiмним дном та
плунжером

Внутрiшнiй О uи,riндра -
150 п.ллr

Висота чилiнлра - 150

N{I\,1

не
калiбрусться

Мiрний
цилiндричний посуд

мп V:5 л t](5 l0,05 л):0,047 ,п 09.04.2019 р.

Ф.ВЛ.7.В-02 (онов:tення 02) Bi0 1 1,02 202() Сmорiнка 2 з 5
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Таблиця 2 - Перелiк витратних матерiалiв

3 Умови проведення випробувань

. температура, аС

о вiдносна вологi сть, о/о

о атмосферний тиск, мм рт.ст

1l 11
L |-LL

54-5 8

754-758

4 Результативипробувань
4.1 Визначення зернового складу

Нормативнi вимоги - п.4.2 ДСТУ Б В.2.7-75-98
Класифiкаuiя щебеню згiдно - п.З.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 складу

Група за зерновим складом - лрiбний

4.2 Визначення насипноi щiльностi

Класифiкацiя щебеню згiдно - 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 - Результати визначення насипноi щiльностi

Група за щiльнiстю - важкi

Найменування Тип, марка Норпrативний документ
1 2 J

Натрiй сiрчанокислий гост 4|66-76

Вода дистильована гост 6709-]2

.Щiаметр oTBopiB
контрольних сит мм

d
5

0,5(d+D)
7,5

D
10

1,25D
12,5

повнi залишки
на ситах)

у О/о за масою

HopMoBaHi згiдно
дсту Бв.2,7-75-98

Понад 90

до 100 вкл
Понад 30

до 80 вкл. .Що 10 вкл Що 0,5 вкл.

За результатами
випробувань

98,4 77 ,7 15,6 0,4

Ресстрацiйнi номера зразкiв, tцо

пiдлягають випробуванню

,3кг/мНасипна щiльнiсть,
за результатами цццрФуэqчэ_

вимоги Н,Щ
окремого середнс

l 1 J 1

08.04/25-0l 1410
|420 Понад 1 100 до 1550 вкл.

08.04l25-02 |42з

Ф.ВЛ.7.В-02 (оrtов,,lення ()2) Bid l 1.02.2020 CmopiHKct 3 з 5



Реестрацiйнi номера зразкiв, цо
пiдлягають випробуванню

Втрата маси при випробyва oll ЗД N{пСоЮ

за резуль,tатами
вимоги Н.Щ

окрел.,1ого середн€

l 2 J ,l

08.04/25-01 |2,4
|2,1 Понад 12 до 16 вкл

08.04/25-02 1 1,8

Марка щебеню за дробильнiстю 1 200

Протокол N9 346 вiл 28.04.2020 р

4.З Визпачення мiцностi щебеню
Нормативнi вимоги - п,4.4.1, ДСТУ БВ,2,7,75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - (табл.9, Щодаток д) дсту Бв,2,7-14-98
Метод випробувань - п.4.8 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 5 - Результати визначення tuiцностi щебеню

Клас породи за мiцнiстю - дуже мiцна

4.4 Визначення BMicry зерен пластинчатоi (лещадноi) форми
Нормативнi вимоги - п.4.З 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 (лещалноТ) форми

Група за формою зерен - полiпшена

4.5 ВизначеНня BMicry пиловидНих та глинистиХ частоК та BMicT глини у грудках

Нормативнi вимоги - п.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 - rr.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 часток - низький

Ресстрачiйнi номера зразкiв,
що пiдлягають випробуванню

BMicT зерен пластинчатоТ (лещадноi) форми, Уо за масою

за рез\,льтатаN{и випробувань вимоги НЩ

l 2 3

08.04/25-03 ?5 0 до 35 вкл

Реестрацiйнi номера
зразкiв, що пiдлягають

випробуванню

BMicT пиловидних та глинистих
часток, О/о за масою

BMicT глини у грудках

за результатами
випробувань

вимоги НЩ
за результатами

випробувань
вимоги Н!

l ) J -t

08.04/25-03 0,6 до 1.0 вrtл вlдсутн1
вiд 0.15 до 0.25

вкл.

Ф,ВЛ.7.8-02 (оновленrtя 02) Bid l 1.02.2020 Cmclpittt;tl 1 з 5
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d.6 Визначення впriсry зерен с"цабких порiд

HopMaTlrBHi вимоги - п.4.5 дсту Б в,2,7-75-98

Itласrrфiкацiя цебеню згiдно - п.3,7 (табл.7) дсту Б в.2.7-74_98

Метод випробувань - п.4,9 дсту Б в,2,7-71-98

Таблиця 8 - Результати визначення вмlсту зереЕ слабких порiд

Група за BMicToM зерен слабких порiд - низький

4.'7 Визначення морозостiйкостi

Нормативнi вимоги - л.4.6 ДСТУ Б В,2,7-75-98

Класифi*ачiя щебеню згiдно - п,3,9 (табл,9) дсту Бв,2,7-74-98

Метод випробувань , п,4.|2.2 дсту Б в,2,7-71-98

Таблиця 9 - Результати визначення мор озостiйкостi щебеню

Група за NtорозостirYrкiстю - вIIсока

ПРИМIТКИ: 1. Результати випробувань стосуються тiлькrt тих зразкiв, що булrr

В iдповiдальнийt виltонавець

та вiдповiдальнlrli за ск-цадання протоколу

iHx<eHep [ категорiТ
I.д. Лебеденко

o/u за масоюс.пабких поBMicT

вимоги Нffза результатаN,и вl,tпробчвань
Ресстраuiйнi номера зразкlв, Iцо

пiдлягають випробуванню
Jzl

до 5,0 вкл208.04/25_03

зчин1(насичення1пlсля 5 роумаси циклiвВтрата о/
/()на,с1

за результатами випробувань вимоги НД
го

Реестраuiйнi номера зразкlв, що
пiдлягають випробуванню

.lJ1l
)о не бiльше 3,01 9
1 8

08.04i25-04

F1O-F400F200Марка шебеню за
морозостiйкiстю

Ф.вл,7.s-02 (онов:tення 02) Bid 11,02,2020
CtпrlpiHKa 5 з 5


