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пiщана суп,tiпr СЗ з найбiльtllиN{ ItоNцiнальнип,t розмiроN{ зерна i0 плм
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1 fIормативнiпосилання

a ДС]ТУ Б В,2.7-30:201З

дсту Б l].2.7-71-98

дсту Б t].2,7-74-98

Протоrtол ,l'lч З62 вiл З0.04,2020 р.

a

a

a дсту Б в.2.7_75-98

2 Засоби вимiрювальноТ технiки, випробувальне обладнання, BlITpaTHi матерiали
Таблиця 1 - Перелiк засобiв вимiрювальноi технiки та випробувального обладнання

Найменування Тип,
марка Xap:lltTepиcTItKtl

Розширена
невизначенiсть/
похибка (клас)

fiaTa
калiбрування

l 2 J .l

11iроп,rе,гр

Laset,litreг

Corlder-rseSpot

Рго

l'e.,t пеlэатура:
(-1tl:69)u( . ц.в. -]u(':

Вiдносн;r Bt1_1trl ic tb:

(2 0_90 )9/о. ц. в.- 1 9/о,

U(T=l8"C; :g"g",,
А-+2()с

tJ(\\ _.59%)-l %.

л:-|-з%

28.11.2019р.

Прес гiдравлiчнlлt:i 1,1- 125
дiапазон: (0-62.5) тс

ц.гt.: i25 rtгс
U(20 rc): 0.0бЗ кгс

_\ =+]оо
08.04.20l 9 р

WPS 4000/C/i
дiапазон: (0.5-.1000) г:

ц.в.; (_)"01 г:

LJ(2000г)- 12.1 rrг
А-+0.01 г

(3-ii к,п. то.lносr i)
08.04.2019 р.

13аги проп,lисловi тв 1- 15- 1

(250хЗ00)
дiагlаrзогl: (0-1 5) rtг

rt. в.: 1.0 г
LJ(4тtг) - 0.000 кг

А :-i,1 "0г

07.08.201 9 р

Jliнiйка N{етfuпева

виtчtiрюва-чьна
JlN4

дiапа:зсltl: (0 -500) rrM

ц,гI.: 1 ltп,t

LJ(0-200rrlr )- 0. l 2lIrr
А=+0.1 5NlNI

28.tJ5.2tJ 1 9 р.

[Llrангенциркy,rь з

rlrt (lровил,r вiд.lt i ко вип,t

пpIrcTpoCN{

шцц-
I- 1 50-0.01

дiапазон: (0- 1 50) rrпl

ц.в.: 0.01 brп,l

Li(2 1 .20 r,lпl): 0.01 7 пrrr

А:+0,03 п,rм

Сита,пirбораторtti
гrробивнi

слN4-300

fJiamIeTprl oTBopiB:
1() t ().0090 пrлr

51-0.30 шlлr

2._5-,-0.25 MMl

U( 1 0+0.Зб плп,r):0.0090 lrlr
LJ(5+0.З0 пrlr ):0.0062 пrпл

U(2.5)-0.0128 пlrr

21.03.20l9 р.

Сита "пабораторнi
металоткан1

слN4-з00 fliапrеrри oTBopiB
0.6З+0.050 п,lrr

0.1б+0.0i4 пrлл

0.05r-0.007 ltN{

U(0.63):0.0 1 2lrlr/0.007 мпr

LJ(0. 1 б):0"004 r.rbl/0.004 мпI

U(0,05 ):0.004 rrrr/0.004 r,rrl
21.03.2019 р

IJlrriнлр сталевлtй зi
знiп,tнип,t дноN,I та

п"rlчн}кероNI

Внутрiшнiir О
цилiнлра - 150 п,rMr

Висота чи-пiнлра - 150
\,{\,1

не
калiбрr,сr ься

Мiрний
цrtriндричний посу,д

мп V: _5 ,ц LI(_5+0.05,1r):0.047 :r ()с).04.201t) р

IЗаглt лаrбораторнi
е_:tеtt,гричнi

ф.В.i|.7.ti-а2 (tlHtlrз.,tettttя 02lrlicl ll 02 2а2() ('tlttlpittt;u 2 з 5

N4атерiаr_пrl нерчлнi для Iцебеневllх i гравiiiнllх oclioB lLl
поt<рtlтr,i в aBTort обiл ьгl tl х jltlpi г.'Гехtl i, t гt i _r rtoB tt.

Бу:iвельнi rtатерiа-,lи. LL[ебiнь i грirвiй i:з ш{iльгlих гiрсьttих
поlэiл i вiдходiв проNIIIслового виробництва д.lя
булi ве,пьгlих роб iT. N4ето,ци (l i з li t<o -п,t exaHi.IH l,tx ви пробl,валt ь.

Бl,дi Be.-r ьн i лtатерiалrl Кру,п rr i зап овнIоtsач i п pr r 1lо:н i.

iз Bi,rxo.riB про\Iис.цовос гi. rLt t 1 
.LHi д.,lя бl,дiвелr,нлtх

rtaTellia"riB. виробiв. коllс,гр\ кцi й т,а робiт. Класиф iкачiя.
Бl,дiве,льгri r,IaTellia,пl.t. IIlебiнь та гравiй tцi,lьнi природнi для
бr,дiвельнtlх пtaTepia"riB. влlробiв. констр\ ltцiй та робiт.
TexHi.IHi vNIoBI.i.

28,05,201t) р.



'l-аб,лиця 2 - lK Ijx \4 lалlв

3 Умови проведення випробувань
о тOмпература, ОС

. вiдносна вологiсть, о/о

о атмосферний тиск, мм рт.ст.

)l ].)
- l -_-

5.+-_) 8

751-75 8

Протоttо,п Nq ](l] Bi,r 30.04.2020 р.

4 Результатилабораторних випробувань
4.1 Зерновий склад сумiшi

Нормативнi вимоги - п.5,4.5.1.1 дстУ Б В.2.7-З0:2013
Метод випробувань - п.4.З ДСТУ Б В.2.7-71:98

Таб,пи зз ск.цад

4.2 Визначення насипноТ (серелньоТ) густини сумiшi

Нормативнi вимоги - r1.5.2.5 дстУ Б 8.2,7-30:20l3
Метод випробувань - п.4.17 ДСТУ Б В.2.7-71:98

Таблиця z1 - I]1.1значення гtасtrпноТ щlльностl

,1.3 Вltзrl:I,1енllя Bпticr-Y пIlловIlдНIIх Til t,.]lltlltcTllx LIilcToK po,зirtiporl }Iенше 0,05 rtrt

Норпtа,гивнi випlоги - п.5.4.2 дстУ Б B.2.7-3t):2013
Метод в1.1проб\,вань - п.4,5 дстУ Б В,2.7-71:98

Таб,ltицяr 5 - Вrtзначенняt Bl,ticT}, пtlilовLlДн'.'х та г-п'1нистих LiacToK

найменування Тип, марка aTиI]HrIll мент
l ) J

с1 гост 1166-76
вода дистильована гост 6709-72

I(о}lтрольних сиl- , ]\,I ]\,|

llaMeTp oTBopiB
10 5 )ý 0,63 0,16 0,05

I Iopш,roBaH i

для (-'-j згiдно
дсl,у Б в.2.7-

30-9_5

llонiiд
0до20

Г[оrrад
2() до 35

Понад 35 ;to
60

llонад
60 до 85

Понад
7_5 до 90

Понад
В0 до 9]

lloBrri
залишlIiл] t]a

сита\. },

9/о З& Nl&СоЮ
.]а

рез\,л bTilTa N,,I и
випробl,вtrнь

l8.2 j2.1 55 7 1з,7 91.2 99.7

Ресстрацiйнi Htll,tepll зрttзltiв. rцсi
пi_t.tяlаtоl ь виtlроб1 lJljHIlю

[Iасипна а кг/,

за рез),"п ьт|ll aN{Lt випробyвань
вrlr,Iогr,t Hf]

ок с
l 2 J ]

08.04/29-01 1 5б2
1 57008.0,+/29-02 1572

MlcT пиловидних та глинистих часток розмiромв
менше 0о05 мм, 7о

Ресстрацil.THi Holtepa зразttiв. tлtl
лi_1.1яlак),l ь випlr()б\ BaHIl}o

:]а рез\,jI bTaтa\I ll вt.rпробt,вань виr,rоги l{fl
l 1 J

08.04/29-03 0,з до 12"0 вкл

(В.В"] 7.Е-а2 lottorllettttя ()2)tlitl ]] 02.2020 (.'пttlрiнка 3 з 5
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Протокtlл Лс ]62 Bi:r З0,04.2020 р

4.4 Результати випробувань щебеневого складу cyмimi

4.4.1 Визначення мiцностi шебеню

Норп,tативнi виплоги - п.5.З.2.2 ДСТl. Б В.2.7-З0:2013
Класис}iкацiя rцебеню згiдно - (табл.С). Лодаток А) дст}/ Б в.2.7-74-98
N4етод вигtробчвirнь - п.z1.8 ДСТУ Б Г],2.7-71:98

Таблиця б - Вtiзначення \1 lllbIoc,I,1 шtеОеI.IIo

Itлас породи за мiцнiстю - ду}ке мiцна

ВизначеНня BMicTy зереН пластинчатоi (лещалноi) форми

LloprtaTiiBHi виrtоги - п.5.3.2.З ДСТУ Б В,2.7-З0:2013
К;асифiкацiя шlебеню згiдно r,аб,п,5 ДСТУ Б В.2.7-30:2013
Меr-од випробувань - п.4.J ДСl'У Б В.2.7-7 i :98

Таблиця 7 - Визначення BMicTy зерен плас,гi.lнчатоi (лещадноi) (lорrrи

Група за формою зерен - звичайна

4.4.3 Визначення BMicTy пиловидних та глинистих часток

IlopblaTl,tBHi випtсlги - п.5.З.2.6 /{СТУ Ij В.2.7-j0:201З
Метод випробчваrtь - п.4.5 ДСl'У Б В.2.7-71:98

Таблиця 8 - IJизначення впliсту пиловилtIих та г,тинистих частоlt

4.4.2

Ресстрачiйili Holtepa зразttiв. rцо
пiдлягають ви пробу,ван }{ ю

Втрата мlсп,, О/о

за рез) jlbTaTaNI1.1 випробr, Baltb
влtлrоги [-I/_{

оItреN,Iого середн€
l 1 3 ]

08.04/29-04 9"8
9 9 f,o l 2 вк;l.08.04/29-05 10.0

Марка tдебенкl за дроб}l jl bI riс,гк,l 1 400 600- 1 100

РесстрашiйrIi нопIера зра:зкiв" що
п i_]. tя гlttоть вttп робr ван HIo

вMicT зерен пластинчатоТ (лещадноi) форми, 7о

:]а l]ез\,"п ьтатаN{и випробr.ваlt ь випtоги Hf
l 2 J

08.04/29-06 до j-5 вкл

Ресстрачiйнi нопtера зра:зкiв. що
пiдля гають випробl,ванню

BMicT пиловидних та глинистих часток, 7о

за рез\,"пьтатаN{и вип робуван ь вt.tr,tоги Hf]
l 2 J

08.04/29-06 0.2 до 5.0 вкл

Ф.ВЛ.7.,\-02 (ortcll.lettttsl 02lBiO ll 02 2020 ('пttlрiнкч 1 .l ,i



Протокол .}{с ]62 вiл З0.04.2020 р

4.1.1 [В ltз I,1 a.lelt ll я }t opo,зocTi l:l Kocr-i

Ilорпла"гrlвнi випtоги - п.5.З.2.5 /{стУ Ij В.2.7-З0:2013
Itлirсифiкацiя rцебенк,l згiдгtо п.3.9 (таб-r.9) лСТ)/ Б В.2.7-74-98
Метод виttробувань - п.4,12 дстУ Б В.2.7-71:98

'Габ,пиця 10 - ]JrлзнаrLIеFIня иl(остl щеоеню 1шl

Група за морозостiйкiстю - дуже висока

l. Резу,льтати випробVвань стос)I€]ться тiльки тих зразкiв. ЩО б),,llи випробr,.ванi
2. Резу,пьтати випробvванЬ стос},ються,зразкiв \ ToNl\ виг-пядi. },яко\I\,Тх бr,лсl

отриN,lано.
3. I-1ротокол вIlпробувань не Mo)Iie бу,ти вiдтворегrий. oKpir.r як повнiстю. без

дозвtl-п1, ТОВ кБу,лiвельна лабсlраторiяll

примшки

вiдповiдал ьнltй виксll Iаtsець

та вiдповiдLгtьнlrй за складання протоliо,п\,
iHlteHep l категоlэii l.д. Лебеденксl

[Зтрата пtаслt пiсля 15 циltлiв (насI.I(tення r, роз,trlнi
l[o вис1 го о/. ,/о

за рез},цьтатаN,Iи Bttпробr вань

PeccTpauiirHi Horrepa зрirзкiв. пlо
t l i:.,lягакlть Bl t проб.r B;,tlt н Kl

е\lого
випrоги Нf,

l 2 J ,l

I.708.04i29_06
1 8

1.8 гrе бi,цьше З.0

N4apKa tl.tебенкl :за

пtорозостili ltiстю F200 l- 10-F400

(D В-7 7.,\-02 (Оtt,:lв,lенrtя 02)Bit) ]] 02 202а Сlttrl1эirtкч 5 з _i


