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1 FIормативнiпосилання

ДСТУ ]j B.2.7-30:20l3

Протокол N! jбj Bir 30.0.1.2020 р

N4атерiа-,rи Irеiэулнi для щебеневtlх i гравiiiних основ та
t-ltlttpl.tTTi в автол,tобiльгt l,tx дорi г. TexHi чн i \,]\l о BI l.
Булiве,,rьнi пtатерiа:lи, IJ{ебiнь i гравiй iз ш{i,пьних гiрсьttих
порiл i вiдходiв про\{LlслоВого виробництва д,]я
булi Be"rbH rlx робiт. N,Iетодr.r tP iзи ttо-rлеханiчн их випробчван ь.
Булiве.rьнi л,tатеlэiали Itрупlli заповнювачi природrii.
iз вiдходiв проN{исловостi. tлту.tгti для б,члiвельних
ьtагерiа,пiв. виробiв. констрYIiцiй та робiт. Класифiкаriiя.
Бl,лiве;lьнi r,tатерiали. Il[ебiнь та гравiй rцi;rьнi природнi д,пя
бl,JiвельнИх llar epianiB. вriробiВ. конс,грчкцiй та робiт.
TexHi.ttli yr"-IoBI].

l обладнання, витратнi матерiали
та випробувального обладнання

a

о дсту Б в.2.7-71_98

a дсту Бв.2.7-74-98

о дсту Бв.2.7-75-98

2 Засоби вимiрювальноТ технiки, випробувальне
таблиця 1 - Перелiк засобiв вимiрювальноi технiки ,

Найменування Тип,
марка Характеристики

Розширена
невизначенiсть/
лохибка (клас)

fiата
калiбрування

l ) ,l

Пiроп,rетр

Lаsегlir-rег

CorlderiseSpot
Рго

Тепtпература:
(- l 0-б0)0С. ц.в.- 1 

i)C;

вiднtlсна во,rогiсть
(l0-: 9Q )О о. ц. в, - l О 

о:

LJ(T:l8uC; :0.80с
А:+2()С

LJ(\\i=59%):1%.
д:+з%

28.11.2019p

Прес гiдравлiчний п-125 дiапазон: (0+б2.5) тс
ц.п.: 125 кгс

LJ(20 тс): 0,0бЗ кгс
л - l ]0/lJ-1-/(l

08.04.201 9 р.

Ваги лабораторнi
е;lеtстрrlчнi WPS 4000/с/1

дiапазогt : (0.5:4000) г:

ц.в.: 0.01 г:

U(2000г): 12.1 пrг

А:+0.01 г
(З-ii к"л. го.lностi)

08.04.201 9 р

Ваги промисловi тв1-15_1
(250хЗ00)

дiапазон: (0_15) кг
ц. в.: 1.0 г

U(4кг) - 0.000 кг
А:+1,0г

07.08.20l9 р

лiнiйка металева
вимiрювальна лм дiапазон: (0-500) мшr

ц.п.: 1 лtпl

L.I(0-200пrпl ): 0. l 2rrr.I

A:-]-0,15Mlr 28.05.201 9 р
Штirнгенциркуль з

ци(lровлrп,t вiдлiковипл
пристросN{

шцц-
I- 150-0,01

дiапазсlн: (0 -150) blM

ц.в.: 0.01 плrr

U(21.20 мrл): 0.0l 7 r,rпr

А:+0.0З пlп,r
28.05.20l 9 р

ClrTa,лаборrrторнi
пробивнi

слм_300

/{iамrетри oTBopiB
20+9..5э n,n''

10 гO.Зб пlr"

.5-|,0.З0 мпr

2.*5+0.25 rrпr

U(20+0.52 чrпr):0.0l l 3 lrM
U( 1 0+0.Зб плшr):0.0090 r,rb.l

U(5+0.30 лIм):0.00б2 rrпl
L_I(2.5 )=0.0 i 28 п,lпr

21.0З.2019р.

Сита лабораторнi
металотканi

слN{-з00 !iаrчrетри oTBopiB
()"бЗ+0.050 пrпr

0.1б-10.014 rtrt
0.05-1-0.007 NlN{

U(O.б3 ):0.0 ] 2l,rlr/0.007 llM
U(0. 1 6):0.004 мпл/0.004 rrпl
U(0.05)-0.00zl мм/0.004 lrM

21.03.2019 р.

IJилiгrдр стапевий зi
знiл,tнипr дноNl та

ll"цун)IiероNI

Внlтрiшгriй О
цlr;iнjiра 150 пlrI

Виссlтil rtилiнлра - 150
\{ N{

не
калlор},с,гься

Мiрний
цrt_пiгtдричний посуд мп \z: 10 ,r Li( 1 0-0.1 ,ц):0.084 ,r 09.04.20l 9 р.

(р. B"l,-.8-()2 (rlноrз.tt,ttttя ()2 ) BiO ] 1 02.]()20 ('tпоlliнко 2 з -1



Таб-пицяr 2 -

3 Умови проведення випробувань
о т€мпература, оС

. вiдносна вологiсть, о/о

о атмосферний тиск, мм рт.ст.

lалlв
ГIротоriол N! ЗбЗ вiл З0.04.2020 р.

)l f,)
-l-]_

54-5 8

751-7.5 8

4 Результатилабораторнихвипробувань
4.1 Зерновий склад сумiшi

Нормативнi вимоги - п.5.4.5,1,1 ДСТУ Б В.2.7-З0:2013
Метод випробувань - п.4.3 ДСТУ Б В.2.7-71:98

Таблиця 3 -

4.2 Визначення насипноТ (серелньоi) густини сумiшi

Нормативнi вимоги - л.5.2.5 ДСТУ Б В.2.7-30:201З
Метод випробувань - п.4.17 ДСТУ Б В.2.7-71:98

Таблиця 4 - Визначення насипноi щlльност1

4.3 ВlIзна,Iеtlня впliсту пиловrIднLlх та г.лtIнllстIIх чilсток роlпtiропt NIенше 0105 пrпr

[Iорматлrвнi вил.лt,lги - п.5.z1.2 ДС:ТУ Б В.2.7-З0:20l3
N4етод вrrпробувань - п.4.5 ДСТУ Б В.2.7-71:98

Таблиця 5 - l]изначення Bl,ticT\/ tIllлоtsи/{них та глинистих LtacToK

Найменування Тип, марка ативнии мент
l z J

На гост 1166-76
Вода дистильована гост 6709-12

liarleTp oTBopiB
контl]ол ьних c1.1T, \.r i\,l

20 10 ,< 0,бз 0,16 0,05

I-[opbroBar-r i

для С-9 згiдно
дс],у Б в.2,7-

з 0_95

Понад
0до20

Понад
25 до .l0

Псlнад
40 до 6.s

Гlонад
55 до 80

Понад
7_5 до 95

llсlнад
90до l00

Понад
95 дсl l00

Повнi
зал иul Iiи на

ситах, у
0% за масокl l]а

резчльтата]\l и
випробl,вань

l5.:] 34.в 19 .9 69,] 85.7 97 J 99.з

Ресстрачi йнi ноптера зразlti в. rцc,l

пiдлягають випроб\.ван ню

f[асипна густина, кг/мJ

за резy,IIь,гаl,,l\l и випробr,вань
вишлоги I{/[

окре\,lого середнс
I 2 J -l

08.04/з0_0l 1667
161о08.04/з0-02 1 б70

PeccTp;rlliTiHi Holtepa зразкiв. шlо

пiд-пягають випробуваннк)

BMicT пиловидних та глинистих часток розмiром
менше 0105 ммо 7n

за рез\,л ьтата\,Iи випробl,вань вимоги Н!
I 1 J

08.04/з0-0з 0,7 до 5.0 вкл.

Ф.ВЛ.7,8-02 (онrлrзlанttлt 02)c:io l] 02 2020 (.'пttlpittt;lt 3 з 5



4.4 Резу"чьтатII влlпlrобувань щебеневого сit"цirду cr,;rrilшi

4.4.1 Вltзна.rення пriцностiшебеню

FIормативнi ви.rtоги - п.5.З,2.2 ЛСТ}/ Б B,2.7-3O:2O1j
Класифiкацiя щебеню згiдно - (табл,9. Додаток А) дс]ту Б в.2.7-74-98
Метод випробr,вitrть - п.4.8 ДСl-У Б R.2.7-71 :98

Таблиця б - Визначення ьtiцностi шlебеню

Itлас породи за мiцнiстtо - дуже мiцна

4.4,2 Визначення BMicTy зерен пластинчатоТ (лещадноi) форми

Норп,tативнi випlоги - п.5.3.2.3 ДIСТУ Б В.2.7-30:201З
ItласисРiкацiя tllебеню :згiдно табл.5 дстУ Б В.2.7-З0:201 З
N4етод випробчвань - п.z1.7 ДСТУ Б В.2.7-71:98

Таб-циця 7 - Визначення вплiст}I зерен плас.гинчатоТ (лещадноТ) форлrи

Група за формою зерен - полiпешна

4,4.з Визначення BMicTy пиловидних та глинистих часток

HopпlaTllBHi випtоги - п.5.З.2,6 ДСТУ tj В.2,7-30:201З
N.4етсlд випробу,вань - п,.1.5 ДСl'у Б tз.2.7_71:98

Табллrця 8 - Визначегtня вr,tiс,г)/ пилоl]LIдItих та г-r]лlнистих част.оIi

Протокол Nc j63 Bi.l З0.04.2020 р.

в о//ота маси
за рез},,п bTaTa\{lI випробу вань

Ресстрашiйili номера зразкiв. що
п iд"цягакlть випрсlбуванню

о ого нс
вимоги Hfl

l J {

08.04iз0-04 12.2

08,04/з0-05 \2,4
12.3 Вiд l2 -16 вкл

марка щебенIо за дробильнiстто 1 200 600- 1 400

Ресстрачiйнi гrопlеlэа зразкiв. rцо

п iдлягають вттt,lробl,ваtt н кэ

BMicT зерен пластинчатоТ (лещадноi) форми, О/о

за рез\,л ьтат,аj\tи випробчгзан ь виltоги I{/_{

l 2 J

08.04/30-06 |9.2 до 35 вк;l.

PecclpauiilHi нопtера зразкiв. що
п iд,цягаtоть випробr,ванню

BMicT пиловIlдних та глинистих часток, 7о

за рез\,J ьтатаi\,1и ви пробl,вагtь вl.тмоглt НЩ
I 2 J

08.04130-06 (' 1 до 5.0 втtл

(р.В"ГI.7 8-()2 (rэtttэB,,teHtlя 02) Bi0 1 1.02.2020 (.'tпclpittKct 1 ,з 5
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Проr,окол N9 Збj вiл З0.04.2020 р.

1.1.1 lJlrзна.lенI{я NIорозос-riI'rкOс-ri

I-iopl,taTlrBHi випtоги - п.5.З.2.5 l{CT}/ Б I3.2.7-30:2013
КласиQliкацiя rцебенIо згiдно п.З.9 (таб:.9)дсту Б в.2.7-74-98
N,Iетод випробувань - п.4.12 ДСТУ Б I}.2.7-71:98

Таблиця 10 - Визначення икостt щеоенiо с 1шl

Група за морозостiйкiстю - дуже висока

l. Резу:rьтатrl випробчвань стос)lсться тi,цьttи тих зразкiв, що буJи випробуванi
2. Резу-цьтати випроб]-ВаFIь стос),ються зразкiв ч ],oN,ly виглядi, 1,"nonuy:T* бlпо

отриN,{ано.
3. Проr,око"п вигrробувiiнЬ IIе i\Io)Ke б},ти вiдтворенltй. oKpirt як псtвнiстю. без

дозволч ТОВ кБулiве,пьна лабораторiя>,

приN4Iтки

R iдповiда-цьнltt-"l виксl наве ць
та вiдповiдальний за складання протоколу:
iHxteHep l категорiТ I.A. JIебеденко

та N4аси пiс-ця 15 цикiliв (насI{чення v рlозчtttli
трlю - висушуван ня>>. О/с,сlрчанокислого на,

IЗтра

за l]ез\,п ьта,гаN{и випробувань

Ресстраiliilгli лtолtера зразкiв. шlо
tli:.lяraKтl ь BIlпр()б\ BitIlHK-'

окремого середнс
виьtогr,t Н!

l z J ,l

2.0
08.04/з0-0б

20
)0 lre бi;ьше 3.0

Марка щебеню за
морозостiйкiстю F200 F-l0-Ir400

4l.В"7 7,8-а2 (оногз.,tенн:l 02) вid l ] 02.2020 ('tltcl7litttiu 5 з 5


