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протокол лtь 344
Фiзико-механiчних випробувань

щебеню важкого природного зернового складу фракцii 5-20 мм

ПIДСТАВд ДЛЯ ВИПРоБУВдНЬ: Заява вх. ЛЪ102 вiд 08.04.2020

МЕТд ВИПРоБУВдНъ: Вltзна.lення показникiв продукцii згiдно виN,Iог п.п.: 4.2. 4.з^ 4,4.1.
+.5, 4.6. 4.7 дсту Б в.2.7-75-98

хАрАктЕристикА ЗРАЗКIВ: /(ля випробувань замовнIli{оN,l Ilадано зразки пролукцii. якi згiднс
супроводжувальноi Доtt),п,tентацii iдентрrфiкованi як: щебiнь
ваrккий природний гранiтний У видi сушriшi фракuiй понад 5 до 1с
MNl. вк-]. та понад 10 до 20 мх,1. вl(л. дсту Б в.2.7-75-98.
Реестрацiйний номер зразка: 08.04/23
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Миколаiвська обл.. Новобузькr.rй р-н. с. Софiiвка

Щата надходження зразкiв у лабораторiю: 08,04 .2О20 р.
Щата проведення випробувань: 08.04.-- 28,04.2020 р.
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Протокол ЛЪ j44 вiл 08.04.2020 р1 Нормативнi посилання

дсту Бв.2.7-71-98

дсту Бв.2,7-74-98

дсту Бв.2.7-]5-98

о

a

a

Булiвельнi лtатерiали. Шебiнь i гравiй iз щiльних гiрськrtх порiд i
вiдходiв l1ромислового виробництва для будiвеrоп"* робiт.Методи фiзико-механiчних влtпробуваllь.

Булiвельнi матерiали. Крупнi заповнIовачi природнi,
iз вiдходiв промисловостi. шту.lнi для булiвельних
платерiалiв, виробiв. I(oFI.Tp\IKLIiй та робiт. Класифiкаuiя.
Булiвельнi матерitl,чи. Щебiнь та гравiй щiльнi природнi для
будiвельнИх MaTepia-ltiB, виробiв, конструкцiй та робiт. Технiчнi
умови.

2 ЗасобИ вимiрювальноТтехнiки, випробувальне обладнання, витратнi матерiали

Таблиця 1 - Перелiк засобiв вимiрювальноi технiки та випробувального обладнання

Найпrенування

l

Тип,
марка

2

Характеристики

J

Розширена
невизначенiсть/
похиб ка (клас)

!ата
калiбрування

Гiгрометр
психрометричний

Прес гiдравлiчний

вит-l Щiапазон: (16+40)"С
ц.п.: 0.2"С

Сухий термометр:
U (20'C):0,14oC

Вологий термометр
U ос :0,1 7оС

31.0З.2020 р

п-125 дiапазон: (0+62.5) тс
ц.п.: 125 кгс

U(20 тс): 0.063 кгс

^:+2о/о

08.04.20l9 р

Ваги лабораторнi
електричнi

WPS
4000lCll

дiапазон: (0,5-4000) г;

ц.в.: 0.01 г:

L_I(2000г): 12.1 r,rг

А:+0,0lг
-и кл. точностI

08.04.2019 р.

Ваги промисловi тв1-15-1
(250хЗ00)

дiапазон: (0+15) кг
ц. в.: 1.0 г

U(4кг) : 0.000 кг

^:+1
,0г

07.08.2019 р.

лiнiйка металева
вим1 лм дiапазон: (0+500) плм

ц.п.: 1 п,tм

U(0-200пrпr): 0.12Mlr

^
15мп,r

28.05.201 9 р
Штангенциркуль з

цифровим вiдлiковим
шцц
I_ 150-
0,01

дiапазон: (0-150) мм
ц.в.: 0.01 п,rлt

U(21.20 п,rпr): 0,01 7 пrr,r

А:+0.03 пrirr
28.05.20l9 р

Сита лабораторнi
пробивнi слм-300

Щiаметри oTBopiB:
25;20; l2,5;10;5

U(25-1 0.52 rl1,I):0.01 08 l,rr,r

U(20+0,52плпл):0.0 1 1 З brrl
U( l 2.5+0.4З шrм):0.005 8плп,r

U(1 0+0,Зб мм):0,0090 мм
U 5+0.З0 п,rпл .00б2 п,rпл

21.03.2019 р

щилiндр сталевий зi
знiмним дном та

Внутрirшнiй О цилiндра -
l50 мм

Висота - 150 лrп,r

не
ка"пiбруеться

Мiрний цилiндричний
по д

мп V: l0л U( 10+0.1 л):0.08;l л 09.04,2019 р

Ф.вл.7,8-02 (оrtовlення 02) BiD 1 1.02 2020 Сmорiнка 2 з 5
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Таблиця 2 - Перелiк витратних матерiалiв

3 Умови проведення випробувань

о т€мпература, оС

о вiдносна вологiсть, yо

о атмосферний тиск, мм рт.ст.

) ] 1,)L L-LL

54-5 8

754-7 58
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4 Результативипробувань
4.1 Визначення зернового складу

Нормативнi показники - п,4,2 ДСТУ Б В.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.4 (табл.4) ДСТУ БВ.2.7-74-98
Метод випробувань - 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.l) 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 щiльнiстло - важкi

Найменування Тип, марltа Нормативний документ
l 1 J

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

Щiаметр oTBopiB
контрольних сит, Nl\{

d
5

0,5(d+D)
\2,5

D
20

1,25D
25

повнi заllишки
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. flo 10 вкл. ffo 0.5 вкл

За результатами
випробувань 99 1 71.з 10,8

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

наслrпнrr
"./лr]за реjl_\,льтатам и випроб,чван ь

вимоги Н!окремого середнс
1 1 J 4

08.04/23-01 14]4
1480 Понад 1100 до 1550 вкл08.0412з-02 1482

Ф.ВЛ.7,8-02 (онов:tення 02) BiO 1 1.02.2020 CпclpiHKct 3 ,з 5
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4.3 Визначення мiцностi щебеню
Нормативнi показники - п.4.4.1, ДСТУ Б В.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - (табл.9, Додаток А) ДСТУ БВ.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.8 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 5 - Результати визначення мiцностi щебеню

Itлас породи за мiцнiстю - дуже пriцна

4.4 Визначення BMicry зерен пластинчатоТ (лещадноI) форми
Нормативнi показники - п.4.З ДСТУ БВ.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.б (табл.6) ДСТУ БВ.2.7-74-98
Метод випробувань - п,4,7 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця б - Результати визначення BMicTy зерен пластинчатоi (лещалноi) форми

Група за формою зерен - полiпшеlла

4.5 Визначення BMicry пиловидних та глинистих часток та BMicT глини у грудках
Нормативнi показники - п,4.7 ДСТУ Б В.2.7-75-98
Класифiкацiя rцебеню 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 - РезультатIt визначення BlticTy пиловидних та глинистих чacToк та вмiсr,глини у,

грудках

Група за BMicToM пиловидних i глинистIлх часток - низький

Ресстрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

Втрата маси при випробуваннi, 7о за масою
за результатами випробувань

вимоги Н.Щ
окремого середн€

l 2 3 .l

08.04/23-01 1 1,8 1) ) Понад l2 до 16 вкл.
08.04/23-02 12.5

Марка щебеню за дробильнiстю 1 200 б00_ 1 400

Ресстрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

BпricT зерен пластинLlатоi (лещалноi) форми, 
Оh за масою

за рез},.lrьтатаN,Iи випробl,вань вимоги НЩ

l 2 J

08.04/23_0з до З5 вкл

Реестрацiйнi номера
зразкiв, що пiдлягають

випробуванню

BMicT пиловидних та глинистих
часток, 7о за масою

BMicT глини у грудках

за результатами
випробувань

вимоги Н.Щ
за рез"ультатаN,lи

випробувань
вимоги НЩ

l
,,

J J :)

08.04/2з-Oз 0,4 до 1.0 вк.ц. вlдсутн1
вiд 0.15 до 0.25

вI(л.

Ф.ВЛ.7.8-02 (ottoB_,teltltя 02l Bid 1 1.02.2020 CпopiHKct 1 з 5
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4.6 Визначення BMicry зерен слабких порiд
Нормативнi показники - л.4.5 дсту Бв.2.7-75-is
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

Таблиця 8 - Результати визначення BMi сту зерен слабких порiд

Група за BMicToM зерен слабких порiд - низькIII-л

4.7 Визначенняморозостiйкостi
Нормативнi показники - п.4.6 дсту Бв.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.9 (табл.9) дсту Бв.2.7-]4-98
Метод випробувань - п.4. |2.2 дсту Б в.2.7-71-98

Таблиця 9 - Результати визначення морозостiйкостi rцебеню

Група за морозостiйкiстrо - висока

ПРИМIТКИ: 1. Результати випробувань стосую.гься
випробчваtri.

Протокол М З44 вiл 08.04.2020 р.

тlлькl] тих зразкiв. що бл,-пtl

I.A. Лебеденко

2. Результат1,I випробувань стосуються зразкiв y,ToN,Iy виглядi, у якохIу Тх було
отриN,Iано.

3. Протокол випробУвань не Nlo'nte бути вiдтворений, oKpiM як повнiстю без
дозволу ТОВ <Булiвельна лабораторiя>.

Вiдповiдальнир"1 виконавець
та вiдповiда.тьний за ск,цадання протокOлу:
iHxteHep I категорii

Ресстрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягаrоть випробуванню

l

BMicT ен слабких по 7о за масою

за результатами випробувань вимоги Н!
,,

J
08.04i23-0з fJ l до 5.0 вкл

Втрата маси пiсля 15

-вина, о/7о

I]иIt.[iв (насичення у розчинl

за результатами випробувань

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пlдлягають випробуванню

вимоги Н!
l 1 J d

2 508.0412з-04
2 9

2.7 rrе бiльше З.0

Марка щебеню за
морозостiйкiстю F200 F1O-F400
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