
товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю
" БУДI ВЕЛ ЬНА ЛАБО РАТО РIЯ"

Вип на лабораторiя будiвельних матерiалiв, виробiв та цiй

Атестат про акредитацirо НААУ N920З66 вiд 26.11.2019 р. згiдно дсту ISO/IEC L7O25:2OL7

зА,гвЕр

ько

2020 р

протокол лъ 350
фiзико-механiчних випробувань

щебеню важкого природного зернового складу фракцii 80-120 мм

ПIДСТАВА ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ: Заява вх. Ns102 вiд 08,04.2020

мЕтА випроБУВАНЬ: Вlтзна.tення показникiв продукцii згiдно виN,Iог п.п.:4.2. 4.4.1" 4._5.

4.6,4,7 дсту Б в.2.7-75_98

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКIВ Щля випробувань замовнIiком надано зразки пролукчii, якi згiдно
супроводх(увzt-пьноi докуплентацii iлентифiкованi як: щебiнь
ваrккиt:i приролниii гранi,гний фракuiй понад 80 до 120 мм. вкл.

дсту Б в.2.7-75-98.
Ресстраuiйниti ноп,tер зразка: 08.04/28

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

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

Щата надходження зразкiв у лабораторiю: 08.04 .2020 р
.Щата проведення випробувань: 08.04, -28.04,2020 р.

товАриство з овмЕакЕЕою
вIдtrовlдАльшстю

-ýУДВЕiЪНА /1,{ýOPATOPIfl ,
IdенпаФluцrаrлtлil tф 3l 198060

в!с.

54029, п, MtиBolltfiB, 2
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1 Нормативнi посилання

дсту Б в.2.7-71-98

Протокол J\9 350 вiл 28.04.2020 р.

Будiвельнi пtатерiа;lи. Щебiнь i гравiй iз щiльних гiрських порiд i
вiдходiв промисловогсl виробництва лля бl.лiвельних робiт.
Методlл фiзиr<о-механiчних випробувань.

Булiвельнi матерiапи. Крупнi заповнювачi природнi.
iз вiдходiв промисловостi. шт1,.Iнi д_ця бу,лiвельних
платерiалiв. влrробiв. конструкцiй та робiт. К-часифiкаuiя,

Булiвельнi мtатерiали. IЦебiнь та гравiй rцi:rьнi rrриродгli для
булiвельних матерiалiв. виробiв, конструкцiй та робiт. Технiчнi
умови.

a

a

a

дсту Бв.2.7-74-98

дсту Бв.2.7-75-98

2 Засоби вимiрювальноiтехнiки, випробувальне обладнання, витратнi матерiали

Таблиця 1 - Перелiк засобiв вимiрювальноi технiки та вимiрювального обладнання

Найменування Тип,
марка Характеристика

Розширена
невизначенiсть/
похибка (клас)

[ата
калiбрування

l ) J 1 э

Гiгрометр
психрометричний

вит-1 !iапазон: (16+40)"С
ц.л.: 0,2"С

Сухий термометр:
U (20"С):0,14ос

Вологий термометр
U (20'С):0,17"с

З 1 .03.2020 р

Прес гiдравлiчний п-I25 дiапазон: (0+62.5) тс
ц.п.: 125 кгс

U(20 тс): 0,0б3 кгс

^:+2о^

08.04.2019 р.

Ваги лабораторнi
електричнi WPS 4000/с/1

дiапазон: (0.5-4000) г:

u.в.: 0,01 г;

U(2000г): 12.1 мг
А:+0,01г

(З-й кл. точrлостi)
08.04.2019 р

Ваги промисловi тв1-15-1
(250хЗ00)

дiапазон: (0+15) кг
ц. в,: 1.0 l,

U(4кг) : 0.000 кг
А :+1.0г

лiнiйка металева
вимiрюва,тьна лм дiапазон: (0+500) :rtM

ц.п.: l ltmt

U(0-200мпл): 0. 12пlv
д:+0.1 5мм 28.05.20l 9 р

Штангенциркуль з

цифровим вiдлiковим
пристроем

шцц-
I-150-0,01

дiапазон: (0-150) rrM

ц.в.: 0,01 млл

U(2 1,20 пrм): 0,01 7 п,rп,r

А:+0,0З пtпr
28.05.20l9 р.

Ifилiндр сталевий зi
знiмним дном та

плунжером

Внутрiшнiй О чилiн-лра -
150 мпl

Висота ци,,tiндра - 150 мпl

не
ка-цlор\,сться

Мiрний
цилiндричний посул мп V:50л U(50+0"5 л):0.349 л 09.04.2019 р

Ф.ВЛ.7.8-02 (онов:tення 02) Bid ] l.()2.2020 Спtорiнка 2 з 5

07.08.201 9 р.



Таблиця 2 - Перелiк витратних матерiалiв

3 Упrови проведення випробувань

о т€мп€ратура, оС

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

)1 ])
- L--L

54-5 8

754-75 8

Протокол jtlч З50 вiл 28.04.2020 р

4 Результативипробувань
4.1 Визначення зернового складу

Нормативнi вимоги - 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.4.3 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця З - Результати визначення зернового складу

Група за зерновим складом - дуже крупний

4.2 Визначення насипноТ щiльностi

Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.2 (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

найменчвання Тип, Maprta Нормативний документ
l 2 J

Натрiй сiрчанокислий гост 4166-76

Вода дистильована гост 6709-72

.Щiаметр oTBopiB
контрольних сит, мм

d
80

0,5(d+D)
100

D
|20

повнi за-цишки
на ситах.

у 
О/о За N,IаСОЮ

HopMoBaHi згiдно
дсту Бв.2.]-75-98

Понад 90 до l00
вкл

Гlонад З0 до 80
вкл. Що 10 вкл

За результатами
випробувань

100 б9,0 4,9

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

Насипна щiльнiсть, кг/м]
за результатами випробувань

вимоги НЩ
окремого середне

l ,,
J {

08.04/28_01 |452
1 450 Понад 1 100 до l550 вкл.

08.04/28-02 \446
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4.3 Визначенпя мiцностi щебеню
Нормативнi вимоги - л.4.4.| 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 мiцна

4.4 Визначення BMicry пиловидних та глинистих часток та BMicT глини у грудках
Нормативнi вимоги - п,4.7 ДСТУ БВ.2.]-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.8 (табл.8) ДСТУ БВ.2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.5 ДСТУ Б 8.2.7-71-98

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

Група за BMicToM пиловидних i глинистих часток - дуже низький

4.5 Визначення BMicry зерен слабких порiд
Нормативнi вимоги - п.4.5 ДСТУ Б В.2.7-75-98
Класифiкацiя щебеню згiдно - п.3.7 (табл.7) ДСТУ БВ,2.7-74-98
Метод випробувань - п.4.9 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 8 - Результати визначення BMicTy зерен слабких порiд

Група за BMicToM зерен слабких порiд - низький

Реестрацiйнi номера зразкiв, uдо

пiдлягають випробуванню
Втрата маси при випробуваннi, 7n за масою

за результатами випробувань
вимоги Н!

окремого середнс
l z J ,l

08.04/28-01 14,6
l.+,0 Понад 12 до 16 вкл.08.04/28-02 14.2

Марка щебеню за дробильнiстю 1 200 600- 1 400

Ресстрацiйнi номера
зразкiв, що пiдлягають

випробlъанню

BMicT пиловидних та глинистих
часток9 7о за масою

BMicT глини у грудках

за результатами
випробувань

вимоги Hff
за результатаN{и

випробувань
вимоги Hfl

l 2 J { f,

08.04/28-0з 0 1, до 0.5 вкл. вiлсу,гнi
вiд 0,15 до 0,25

BK-l

Ресстрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

Впriст зерен слабких порiд, o/о за масою

за результата]\1и випробчвань вимоги НЩ

l 1 J

08.04/28_03 до 5,0 вкл
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4.6 Визначення морозостiйкостi
Нормативнi вимоги - л,4,6 ДСТУ Б В.2.7-75-98
Класифiкацiя цебеню згiдно - п.3.9 (табл.9) дсту Бв.2]-74-98
Метод випробувань - п.4.12.2 ДСТУ Б В.2.7-71-98

Таблиця 9 - Результати визначення морозостiйкостi цебеню

Група за морозостiйкiстю - висока

ПРИN4IТКИ: 1. РезульТати випрОбуванЬ стосуютьСя Ti-цbKlt тиХ зразкiв. що були
виrrробуванi.
2. РезульТати випробуванЬ стосуються зразкiв у ToNIy виглядi. у якоNIу Тх було
отриN,{ано,
3. Протоlссlл випробуваI{ь не може бути вiдтворенrtti. okpiM як повнiстю без
дозволч ТОВ кБулiвельна лабораторiя>.

Вiдповiдапьний викtlнавець
та вiдповiдальний за складання протокол},:
iHяteHep I категорii I.A. Лебеденко

Втрата маси пiс,тя 15 циклiв (насIIчеFIня v розчrtнi
на, о//0

за результатами випробувань

Реестрацiйнi номера зразкiв, що
пiдлягають випробуванню

вимоги Н!
l 3 4

2.,4
08.04i28-04

2,0
2.0 не бiльше З.0

Марка щебеню за
морозостiйкiстю F,200 F1O-F400
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