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Вземане на проби – основни положения. Стандартизирани методи за вземане на проби от бетонна смес, портландцимент, добавъчни материали и химични добавки 

I. Вземане на проби – основни положения. Стандартизирани методи за вземане 
на проби от бетонна смес, портландцимент, добавъчни материали и химични 
добавки 
I.0. Общи положения 
 В настоящото учебно пособие понятието „проба” означава определена част или 
части от даден материал (цимент, добавъчен материал, химична добавка), които са взети 
от общото количество с цел да се осигури информация за показател/и на общото 
количество от този материал. 
 Най-важната характеристика на пробата е нейната представителност, т.е. 
параметрите на пробата трябва да се доближават в максимална степен до тези, на 
общото количество, от което е взета. 
 Системата от правила за вземане, манипулиране и анализиране на дадена проба се 
нарича план за вземане на проби. 
 Процедурата, описваща даден план за вземане на проби, трябва да отчита 
следното: 

• мерки, необходими за осигуряване на представителност на пробата; 
• количествата материал, които се вземат от общото количество трябва да се 

избират произволно, тъй като по този начин се отразяват по-точно параметрите на 
общото количество, макар че в някои случаи това може да не е изпълнено, поради 
грешки при вземането на пробата; 

• брой и количество на пробите, взети от общото количество на материала; 
• процедурите за събиране, манипулиране и записване на пробите; 

При избора на процедура за вземане на проби трябва да се вземат под внимание и други 
фактори като: 

• разпределение на параметрите в общото количество, което е обект на изследване; 
• разходите, свързани с вземането на проби; 

оценяване на риска. 
 
I.1. Вземане и подготовка на проби за изпитване от цимент (БДС EN 196-7) 
 Циментът е най-важния компонент на бетонната смес и бетона, дотолкова 
доколкото неговите свойства оказват най-значително влияние върху свойствата на 
втвърдения бетон. При смесване и разбъркване с вода, циментът образува циментова 
паста, която играе ролята на минерално лепило, свързващо останалите компоненти на 
бетона в едно цяло. 
 Методите за вземане на проба за изпитване от цимента са регламентирани в БДС 
EN 196-7. За целите на този стандарт се прилагат следните термини и техните 
определения: 
 
Поръчка – количество цимент, което е обект на еднократна заявка, съответно от един и 
същ производител(или склад за разпределение). Тя може да се състои от една или повече 
доставки за определен период от време. 
 
Доставка – количество цимент, доставено за определено време от един и същ 
производител(или склад за разпределение). Тя може да се състои от една или повече 
партиди. 
 
Партида – количество цимент, произведено при предполагаемо еднакви условия. След 
проведени изпитвания (главно по БДС EN 197-2) това количество се счита като цяло за 
„съответстващо” или „несъответстващо” на стандартите или изискванията по договора. 
 
Единична проба – количество цимент, което е взето на един път с използвания уред за 
вземане на проба. 
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Проба за изпитване(общ термин) – количество цимент, взето случайно или в 
съответствие с плана за вземане на проби от едно голямо количество (силоза, торби, 
вагони, камиони и др.) или от определена партида, предназначено за съответните 
изпитвания. Пробата може да се състои от една или повече единични проби. 
 
Локална проба – пробата, взета по едно и също време от едно и също място, чиято 
маса е достатъчна за предвидените изпитвания. Тя може да се получи от една или повече 
непосредствено взети единични проби. 
 
Обединена проба – хомогенна смес от локални проби, взети 
 а)от различни места или 
 б)в различно време 
от по-голямо количество един и същ цимент, получена чрез пълно хомогенизиране на 
локални проби и, ако е необходимо, чрез намаляване на количеството на получената 
смес. 
 
Лабораторна проба – проба, получена чрез пълно хомогенизиране, а, ако е 
необходимо, и чрез намаляване на количеството на по-голяма проба (локална или 
обединена проба) и предназначена за използване при изпитвания в лабораторни условия.  
 
Контролна проба – проба, която се пази за възможно следващо изпитване, в случай че 
резултатите от проведените изпитвания на лабораторните проби са довели до съмнение 
или спор. Контролната проба в най-общия случай е остатъкът от лабораторната проба 
след провеждане на първите серии на изпитванията. 
 
Арбитражна проба – проба, която систематично се взема от редовните доставки 
(например при големи строежи), ако е необходимо в присъствието на всички 
заинтересовани страни. Тя се използва за евентуално изпитване в случай на съмнение 
или спор, или при последвали проблеми. 
 

Вземането на проба е отделяне от едно, голямо количество цимент на едно или 
повече по-малки количества. За целта се използват различни прибори, в зависимост от 
вида на инсталацията и условията, при които се вземат пробите. Обикновено пробата се 
взема при доставяне на цимента, в присъствието на производителя(или продавача) и 
потребителя или техни представители. При отсъствие на някоя от страните, това се 
отбелязва в протокола за вземане на проба. Ако се наложи, проба може да се вземе и 
след доставянето на цимента, но не по-късно от 24h.  

Съществува голямо разнообразие от уреди за вземане не проби, което е 
продиктувано от разнообразието на промишлените инсталации и условията, при които 
трябва да бъдат взети пробите. Те задължително трябва да отговарят на следните 
условия: 

- да бъдат одобрени от всички заинтересовани страни; 
- да са изработени от некородиращ метал, който не взаимодейства с цимента; 
- да се поддържани винаги в работно състояние и в чист вид. Те трябва 

внимателно да се изчистват след всяко вземане на проба. Трябва да се вземат 
мерки, за да се предотврати замърсяването със смазващи материали от други 
използвани уреди; 

На фиг. 1 е показана принципна схема и начина на действие на прибор за вземане 
на проба. 
 
Вземането на проби от цимента, в бетоновите възли, може да се осъществи по един от 
следните начини: 

1. Вземане на проба за изпитване от цимент, транспортиран в насипно 
състояние – не трябва да се взема материал от най-горните или най-долните 
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слоеве на количеството цимент. Дълбочината на слоя от цимент трябва да бъде 
най-малко 15 cm. 

2. Вземане на проба за изпитване при пълнене на циментовоз или силоз – 
вземането на проби за изпитване може да бъде проведено само, ако са налице 
подходящи уреди и има достъп до хомогенната част от цимента. 

 

 
фиг.I-1 Принципна схема и общ вид на прибор за вземане на проба от цимент 

 
3. Вземане на проба за изпитване от силоз – при липса на подходящо закрепен 
стационарен уред за вземане на проба трябва да бъде изпуснато определено 
количество цимент при започване на разстоварването, за да се отстранят твърдите 
примеси или нежелано смесване на различни цименти в разпределителната 
система. Това количество се определя от представителя на производителя, 
присъстващ при вземане на пробата. 

Вземането на пробите става при спазването на следните предпазни мерки: 
1. Да не се работи в прашна или замърсена атмосфера; 
2. Да се взема такъв брой проби, какъвто  необходим за получаване на количество 

цимент, което да е достатъчно за извършване на предписаните изпитвания поне 
два пъти. 

3. Събрания цимент се прехвърля в сух, чист и херметически затварящ се съд. 
 
Количеството на цимента в лабораторната проба трябва да бъде такова, че всички 
предвидени изпитвания да мигат да се проведат поне два пъти и не по-малко от 5 kg (или 
повече, ако е необходимо да се запълни догоре съдът, в който ще се съхранява пробата). 
Пробата се хомогенизира (ръчно или механично – виж. т.8.2. на стандарта), след което се 
разделя на необходимия брой лабораторни или арбитражни проби, чрез използване на 
проборазделител (фиг.I-2) или квартуване (фиг.I-3). 
 

 
фиг.I-2 Механично разделяне на лабораторна проба, чрез проборазделител 
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фиг.I-3 Ръчно разделяне на лабораторна проба (квартуване) 

 
Всяка лабораторна проба се опакова и се изпраща в изпитвателна лаборатория 

възможно най-бързо. 
Ако по време на изготвяне на пробата, в цимента се появят чужди тела, то това 

трябва да бъде отбелязано в протокола за вземане на проба. Ако чуждите тела са 
равномерно разпределени в цимента (прах, бучки), не е възможно отстраняването им от 
пробата. В противен случай те трябва да бъдат отстранени и запазени. 

Пробите се опаковат, изпращат и съхраняват в торби, кутии или твърди съдове. Те 
трябва да се направени от материал, който е инертен по отношение на цимента и който е 
корозионно устойчив. Съдовете трябва да са сухи, въздухо- и влагонепропускливи и 
чисти. За да се намали достъпът на въздух, съдовете се пълнят догоре и се запечатват със 
залепваща лента. Ако използваните съдове са от пластмаса, то към тях се предявяват и 
допълнителни изисквания (виж т.9.2. на стандарта). 

Препоръчително е пробите да се съхраняват при температура, по-ниска от 30оС. 
Всяка проба трябва да бъде означена по начин, позволяващ лесно и еднозначно 
идентифициране. 

При вземане на проба от цимента се оформя протокол за вземане на проба, той 
трябва да съдържа следната задължителна информация: 

- име и адрес на органа, отговорен за вземане на пробата; 
- име и адрес на купувача(в случай на приемане на доставката); 
- пълно стандартизирано означение на цимента, както е определено в БДС EN 

197-1; 
- наименование на завода производител; 
- място, дата и час на вземане на пробата; 
- вид на пробата; 
- маркировка за идентификация на съда с пробата; 
- забележки 

 
I.2. Вземане на проба от добавъчните материали (БДС EN 932-1:2000) 
 

Добавъчните материали участват във формирането на структурата и редица важни 
свойства на бетонната смес и бетона, поради което не е коректно да се наричат инертни 
материали. Тяхното количество може да достигне до над 85% от сухите компоненти на 
бетона. Редица техни показатели – химичен и минерален състав, механични свойства, 
начин на получаване, вид на повърхността влияят пряко на характеристиките на 
получените при използването им бетони. С влагането им се постига икономия на цимент, 
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намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона и др. Както при останалите 
разглеждани материали, вземането на проба се състои в отделяне на едно или серия по-
малки количества, които да имат приблизително еднакви свойства с общото, по-голямо 
количество. 
За целите на този европейски стандарт се използват следните определения: 
 
Партида - произведено количество, количество на доставка, единица количество на 
доставка (железопътен вагон, камион, корабен товар) или насипно количество (купчина), 
получено наведнъж при условия, които се считат за постоянни 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: При непрекъснат процес, произведеното количество за 
предварително договорен период от време се счита за партида. 

 
Единична проба (sampling increment) - количеството материал взето от партида, чрез 
единична операция (действие) на апаратурата за вземане на проби. 
 
Проба за изпитване - съвкупност от единични проби. 
Представителна проба - проба за изпитване, получен чрез вземане на единични проби, 
съгласно план за вземане на проби който е съставен така, че качеството на пробата да 
съответства на това на партидата. 
 
Подпроба - проба, получена от единични проби или от проба за изпитване, чрез 
процедура за редуциране на проби. 
 
Лабораторна проба - редуцирана проба за лабораторни изследвания, получена от 
проба за изпитване. 
 
Пробовземач - лице, няколко лица работещи като екип, или организация, които редовно 
вземат проби. 
 
 
Принципи за вземане на проби 
 

Правилното и внимателно вземане на проби и транспортирането им е необходимо 
предварително условие за получаване на надеждни резултати.  
Често пъти характеристиките на добавъчните материали (зърнометрия, примеси и др.)  не 
са еднакви в целия обем на партидата т.е. те се колебаят около определени 
стойности(варират). Влиянието на тези колебения се намалява, чрез вземане на 
съответен брой единични проби. Ако добавъчните материали  се хомогенизират в процеса 
на производство, представителната проба за партидата може да представлява единична 
проба с голям обем. 

Единичните проби се подбират на случаен принцип, от всички части на партидата, 
които трябва да бъдат представени от пробата за изпитване. Насипен материал, от който 
не могат да се вземат единични проби (тъй като е недостъпен или поради някаква друга 
причина), не трябва да се счита за част от партидата, която се представя от пробата за 
изпитване. Например, ако единични проби се вземат от насипен материал получен от 
силоз, пробата за изпитване представя получения насипен материал, а не насипния 
материал, останал в силоза. 

Пробовземачът трябва да бъде информиран за целта на вземането на проби. 
 
Проба за изпитване, количество и брой на единичните проби 
 
Количеството добавъчен материал, което ще се вземе като проба за изпитване зависи от 
вида и броя на предвидените изпитвания, размерът на зърната и плътността му. Ако 
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изпитванията ще се провеждат върху единични проби, то тяхната маса се определя като 
се вземат под внимание същите фактори. Броят на единичните проби, които се вземат с 
цел съставяне на проба за изпитване, трябва да се избира въз основа на натрупан опит от 
вземане на проби от подобни скални материали и подобни производствени процеси. 
Опитът е за предпочитане да се основава на записани резултати от експерименти. 
Препоръчва се минималната маса на пробата за изпитване да се изчислява по следната 
формула: 

 

6. . bM D ρ=  

 
където: 
M е масата на пробата в килограми; 
D е максималният размер на зърната в милиметри; 
ρb е плътността на нахвърляния насипен материал, в мегаграма на кубичен метър, 
определена съгласно EN 1097-3. 
 
В приложение В на стандарта е дадена процедура, която може да се използва от 
производители, за проверка на това, дали броят единични проби които се вземат 
съответства на техните продукти и производствени процеси. 
 
План за вземане на проби 
 
Преди да се вземат проби, трябва да се състави план за вземане на проби, като се вземат 
предвид размерът на зърната, условията на място и целта на вземането на проби. Той 
трябва да съдържа: 

- типа на скалните материали; 

- целта на вземането на проби, включително списък на характеристиките които ще 

се изпитват; 

- идентификацията на точките за вземане на проби; 

- приблизителната маса на единичните проби; 

- броят на единичните проби; 

- апаратурата за вземане на проби, която ще се използва; 

- методите за вземане на проби и редуциране на проби, с позоваване на точките от 

този европейски стандарт; 

- маркировката, опаковането и разпределянето на пробите. 

Апаратура 
 
Всички уреди използвани за вземане на проби трябва да отговарят на общите изисквания 
в EN 932-5. 
Във всички случаи широчината w на отвора на използвания уред за вземане на проби 
трябва да бъде не по-малка от утроения максимален размер на зърната в партидата, но 
не по-малко от 10 mm. 
 
Ръчно вземане на проби с лопати или черпаци или други подобни, не трябва да се 
прилага при движещи се материали. 
 
Вземането на материал за проби може да става от различни места и начини, в зависимост 
от естеството на производството – кариера за добиване на материали, депо, бетонов 
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център, склад и др. В настоящото учебно пособие ще бъде обърнато внимание на някои 
по-често срещани случаи от българската практика. 
 
Вземане на проби от неподвижни транспортни ленти 
 
Всички единични проби трябва да се вземат в една и съща точка, след предварителен 
период на нормална работа. Материалът трябва да се взема от цялото напречно сечение 
на транспортната лента за всяка единична проба. 
 

  
 

фиг.I-4 Вземане на проба от неподвижна транспортна лента 
 
Вземане на проби от изхода на транспортна лента и изходящ улей 
 
Периодът, през който се извършва вземане на проба, трябва да се раздели на определен 
брой равни интервали, а единичните проби трябва да се вземат в средата на всеки 
интервал. 
 

  
 

фиг.I-5 Вземане на проба от изхода на транспортна лента – снимка и принципна схема 
 
Вземане на проби от материал върху транспортна линия с кофи, товарачи с 
кофа или екскаватори - всяка единична проба трябва да се състои от цялото 
съдържание на кофата или грайфера. Когато при това се получава твърде голяма 
единична проба, тя трябва да се редуцира.  
 
Вземане на проби от купчини 
 
Това вероятно е най-често срещаният случай в нашата практика. При вземане на проби от 
купчини е много трудно да се подберат единични проби със сравнително постоянни 
характеристики. Това се дължи на разслояването на материала при насипването му на 
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купчината – по-едрите частици се свличат отстрани, към основата на купчината. Вземат 
се единични проби с приблизително еднакъв обем, в различни точки, на различни 
височини (не по-малко от 3 нива) или дълбочини, разпределени по цялата купчина. 
Разположението и броят на единичните проби трябва да отчитат начина, по който е 
получена купчината, нейната форма и възможността за наличие на разслояване във 
вътрешността на купчината. Единична проба трябва да се взема чрез сонда , лопата, или 
грайфер от най-дълбоката точка на всеки отвор (виж анексите към БДС EN 932-1). 
 

 
фиг.I-6 Вземане на проби от купчини 

 
Вземане на проби от железопътни вагони, камиони и кораби 
 
Вземане на проби от добавъчни материали в камиони, може да се извършва съгласно 
аналогично на вземането на проби от купчини. То може да се извърши с помощта на 
сонда или лопата. Пробите се вземат от различни места – в план и по височина(фиг.8), за 
да се избегне нееднородността на материала. В този случай разслояването се увеличава, 
вследствие на сътресенията при транспортирането. 
 

 
фиг.I-7 Вземане на проба от камион 

Ако свободният достъп до материала е затруднен и вземането на проба не може да 
се осъществи по описания начин, то се извършва при товарене или разтоварване на 
превозните средства.  
 
Редуциране на количеството на пробите 
 

Често пъти количеството на взетата проба е по-голямо от необходимото за 
провеждане на предвидените изпитвания и се налага да бъде намалено(редуцирано). 
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Тази процедура може да се извърши ръчно (чрез квартуване или обработка с лопата) или 
да се използва делител за добавъчен материал (рифеловане). 
 
 - Редуциране на проба за изпитване чрез кутия за рифеловане: 
 
Пробата за изпитване се поставя в едно от отделенията на кутията за рифеловане  и се 
поставят другите две на местата им. Добавъчният материал се налива от дългата страна 
на отделението по протежение на осовата линия на кутията за рифеловане. Отстранява 
се материалът, който пада в другите две отделения. Това се повтаря толкова пъти, 
колкото е необходимо, до достигане на необходимия размер на лабораторна проба. 
Когато пробата за изпитване е твърде голяма за отделението на кутията за рифеловане, 
тя се разделя на подпроби, които са достатъчно малки, всяка от тях се редуцира чрез 
един и същи брой преминавания през кутията за рифеловане, след което редуцираните 
подпроби се комбинират. 

 

 
фиг.I-8 Делители за едър дребен добавъчен материал 

- Редуциране на проба за изпитване чрез квартуване: 
 
Пробата за изпитване се поставя върху работната повърхност и старателно се смесва чрез 
натрупване във вид на конична купчина и обръщане с лопата до образуване на нова 
конична купчина. 
Тази операция се повтаря три пъти. При оформяне на конусите, всяка лопата се изсипва 
на върха на новия конус по такъв начин, че скалният материал да се спуска надолу от 
всички страни на конуса и да се разпределя равномерно така, че различните по размер 
зърна да се смесят добре. 

Подравнява се третия конус, като последователно се забива лопатата вертикално 
във върха на конуса, до оформяне на плосък куп с равномерна дебелина и диаметър. 
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Плоският куп се разделя по два негови диагонала, пресичащи се под прав ъгъл  
Отстраняват се две срещуположни четвъртини и останалото се събира на купчина. 

  
Трикратно насипване върху 
твърда чиста повърхност 

във вид на конична купчина 

Трикратно обръщане с 
лопата до получаване на 

нова купчина 

Разполовяване на 
подравнената конична 

купчина 

  
Разделяне на подравнената купчина на 

четири равни части 
Отстраняване на двете срещуположни 

четвъртини 
фиг.I-9 Квартуване на добавъчни материали 

 
 
 
преминавания през кутията за рифеловане. Когато е необходимо, редуцираните единични 
проби се комбинират за получаване на лабораторна проба. 
 
 - Редуциране на проба за изпитване чрез обработка по части с лопата  
 
Обработката по части с лопата представлява метод за редуциране на проби, при който 
проба за изпитване се разделя на определен брой подпроби с приблизително еднаква 
маса, една (или повече) от които след това се използват за лабораторна проба. 

Определя се приблизителната маса m (в килограми) на пробата за изпитване и 
броя n на подпробите, на които тя ще бъде разделена. Използва се лопата, която може да 
поеме маса (в килограми) най-много в размер на m/(30. n) от скалния материал. 

Вземат се пълни лопати от пробата за изпитване и се натрупват поред във всеки от 
“n”-те подпроби до изчерпване на пробата за изпитване. 

Като се използват случайни числа (виж приложения D и E на БДС EN 932-1), се 
избира по случаен начин подпроба или подпроби, които да се използват.  
 
Mаркировка, опаковане и разпределяне на пробите 
 
Пробите или контейнерите трябва да бъдат ясно и трайно маркирани. 
 
Маркировката трябва да включва: 
 

a) уникален код, или 
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b) идентификация на лабораторните проби, място на вземане на пробата, дата на 
вземане на пробата и означение на материала. 

 
Лабораторните проби трябва да се опаковат и транспортират по такъв начин, че да се 
запази тяхното състояние в момента на вземането им; т.е. материали, съдържащи 
различни зърна с различен диаметър трябва да се опаковат в чисти съдове така, че 
фините фракции да не се изгубят при транспорта. Когато е необходимо, напр. с цел 
запазване на влажността или праховидните компоненти на лабораторните проби, 
съдовете трябва да се затворят херметично. 
 
I.3. Вземане на проби от химични добавки за бетони и разтвори – БДС EN 934-6 
 
За целите на този стандарт се прилага следното определение:  
 
Партида - количество химична добавка, което може да се счита че има еднакъв 
състав. 
 
Вземането на проба от химична добавка се извършва по такъв начин, че 
получената проба да е представителна за проверяваната партида. 
Ако се изисква, вземането на проба трябва да се извърши в присъствие на 
представители на всички заинтересовани страни. 
Всяка проба представя не повече от една партида. При непрекъснато 
производство на дадена химична добавка, една проба, взета от най-много 25 t 
може да се счита за представителна. 
Обикновено химичните добавки се предлагат във вид на водни разтвори или в 
сухо прахообразно състояние. 
При сухите прахообразни добавки пробата трябва да е съставена от единични 
проби, взети от 6 опаковки (торби), или ако общия брой на опаковките (торбите) е 
по-малко от 6 - от всички опаковки (торби). Единичните проби се вземат на базата 
на случаен избор от опаковките (торбите) на цялата доставка. 
Прилага се една от следните процедури: 

- когато опаковката съдържа до 500 g, взема се цялото съдържание на 
всяка опаковка. 

- когато опаковката съдържа повече от 500 g се използва един от 
следните методи: 

а) вкарва се в опаковката тръба за вземане на проба, с диаметър не по-
малко от 25 mm, така че се взема извадка от материала по цялата дължина 
на опаковката. 
b) изпразва се една от изпитваните опаковки върху чиста и суха повърхност 
и се разбърква. От най-малко три различни зони на купчината се взема не 
по-малко от 125 g. 

За предпочитане е метода даден в а), но при липса на тръба за вземане на проба 
може да се използва метода даден в b). 
Процедурата се повтаря с всяка една от другите изпитвани опаковки и единичните 
проби, предназначени за получаване на обща проба, се хомогенизират 
старателно. Ако масата на общата проба превишава 3 kg, тя трябва да се намали 
до 3 kg чрез уред за разделяне на проби или квартуване. 
Пробата се разделя на три равни части и всяка част се поставя в чист, 
въздухонепроницаем, етикетиран съд. Поне един от съдовете, съдържащ 1 kg се 
съхранява за бъдещ контрол. Съдът се съхранява на място, защитено от влага, 
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топлина и светлина една година или до датата на използване на пробата, като се 
взема по-краткия срок. 
 
За получаване на представителна проба от течна химична добавка се прилага 
една от следните процедури:  
 
Вземане на проба от течна химична добавка от съдове 
Пробата трябва да е съставена от единични проби, взети от 6 съда, или ако общия 
брой на съдовете е по-малък от 6 – от всеки от тях. Единичните проби се вземат 
от съдовете, подбрани на базата на случаен избор от цялата доставка. 
Добавката в съда се разбърква за диспергиране на целия слабо утаен материал. 
Цялата утайка, която не може лесно да се разтвори при това разбъркване, се 
пренебрегва. От избраните съдове незабавно се вземат единични проби по един 
от следните начини: 
а) когато съдовете побират до 0,5 l се взема цялото съдържание; 
b) когато съдовете побират повече от 0,5 l, се взема по 0,5 l от течността във 
всеки съд и комбинираните единични проби се хомогенизират старателно за да се 
получи обща проба. 
 
Вземане на проба от течна химична добавка от цистерна 
Когато съдържанието е хомогенизирано, една проба може да бъде представителна 
за цяла цистерна с обем до 25 000 l. Общата проба трябва да бъде най-малко 3 l. 
В противен случай се вземат три проби както следва: една от повърхността, една 
от ± 300 mm от средното ниво и една на 400 mm над дъното на цистерната. Всяка 
проба трябва да бъде не по-малка от 1 l. Трите проби се хомогенизират 
старателно за да се получи хомогенизирана обща проба. 
 
Разделяне на пробата 
Общата проба, получена по един от описаните по-горе начини се разделя на три 
равни проби. Те се поставят в три чисти етикетирани и плътно затворени съда. 
Най-малко един от съдовете се съхранява една година за бъдещ контрол или до 
използване на пробата, като се взема по-краткия срок.  
Съдовете се съхраняват в места защитени от топлина, студ и светлина. 
 
Вземане на проби при доставка 
Когато се изисква вземането на проба от доставка, вземането на проба се 
извършва преди разтоварване на място и по време на доставката. Метода на 
вземане на проба трябва да се договори между доставчика и потребителя. Ако 
няма договореност между тях се прилагат методите, описани в 4.2.2 и 4.2.3 на 
стандарта. 
 
Запис 
Цялата съответна информация за вземането на проба се записва и по-конкретно: 

a) дата на вземане на пробата; 
b) наименование на продукта; 
c) тип на добавката; 
d) име на производителя; 
e) номер за идентификация на партидата на производителя; 
f) количество от партидата представена чрез пробата; 
g) физическо състояние; 
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h) цвят; 
i) имена на присъствалите лица и представените организации при вземане 

на пробата. 
 
 
I.4. Вземане на проби от бетонна смес – БДС EN 12350-1 
 
 И тук целта на вземането на проба, както и при останалите материали, е да се 
получи определено количество материал, със свойства приблизително еднакви със 
средните свойства на произведеното количество бетонна смес. 
 За нуждите на стандарта са въведени определения на следните понятия: 
 
Замес 
Количеството бетонна смес, което: 
 
- или се забърква при един работен цикъл на бетоносмесител; 
- или се разтоварва в продължение на една минута от бетоносмесител с непрекъснато 
действие; 
- или се натоварва като готова смес на автобетоносмесител, когато товарът изисква 
повече от един цикъл на забъркване с бетоносмесител или повече от една минута работа 
на бетоносмесител с непрекъснато действие. 
 
Обща проба 
Количество бетон, което се състои от няколко единични проби, взети от един замес или 
от едно количество бетон и добре хомогенизирани; 
 
Локална проба 
Количество бетон, което се взима от едно място на замеса или на количеството бетон и се 
състои от една или няколко добре хомогенизирани единични проби. 
 
Единична проба 
Количество бетон, което се взема при еднократно загребване с лопатка или друг 
подходящ инструмент за загребване. 
 

Необходимата апаратура се вземане на проби от бетонната смес включва лопатка 
за загребване (или друг подходящ инструмент) на единични проби, съд за съхраняване на 
единичните проби и термометър (ако е необходимо измерване на температурата на 
сместа). Лопатката и съда за съхранение трябва да са изработени неабсорбиращ 
материал, некородиращ от циментовата паста. 

В зависимост от начина, по който ще се употреби пробата, времето и 
възможностите, с които разполагаме се решава дали да се вземе средна или 
точкова(еднократна) проба. Взема се количество, най-малко 1,5 пъти повече от 
необходимото за изпитване. Количествата, необходими за различните изпитвания на 
бетонната смес, начина им на съхраняване и обработка са регламентирани в серията 
стандарти БДС EN 12350. 

Преди употреба апаратурата се почиства прах, остатъци от стар бетон и др. С 
помощта на лопатката се загребва необходимия брой единични проби, равномерно 
разпределени в замеса. Местата, от които се вземат единичните проби се избират така, 
че сместа да е напълно хомогенна. Ако пробите се вземат от изтичащия поток бетон от 
стационарен бетоносмесител или от готова бетонна смес от автобетоносмесител, първата 
и последната част не се взимат под внимание. Ако замесът е във формата на една или 
повече купчини бетон, когато е възможно, единичните проби се вземат от цялата 
дълбочина на бетона, както и от цялата горна повърхност, от най-малко пет различни 
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места. Ако пробата се взема от изтичащ поток, единичните проби се вземат по такъв 
начин, че да бъдат представителни за цялата широчина и дебелина на потока. 
Единичните проби се разпределят в съда (съдовете). Датата и часът на вземане на 
пробата се записват. 
 Локална проба се получава, като с помощта на лопатка се  вземат единични проби 
от изискваната част от замеса или от количеството бетон. Единичните проби се поставят 
в съда (съдовете). Датата и часът на вземане на пробата се записват. 

Ако се изисква, температурата на бетонната смес в съдовете се измерва с точност 
до 0.1оС. 

През всички етапи на вземане, транспортиране и обработване, пробите от бетонна 
смес трябва да се предпазват от замърсяване, увеличаване или загуба на вода и от 
екстремни температурни амплитуди. 

При изваждане на бетонната смес от съда (съдовете) трябва да се следи по 
стените на съда (съдовете) да има само тънко покритие от разтвора. 
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II. Методи за изпитване на добавъчни материали за бетон (действащи към момента 
стандарти БДС и БДС EN) Пресевен(ситов) анализ, модул на едрина, съдържание на 
отмиваеми примеси, плътност, мразоустойчивост, дробимост. 
 
добавъчен материал (агрегат) 
зърнест материал за употреба в строителството. Добавъчните материали могат да бъдат 
естествени, изкуствени или рециклирани. 
 
естествен добавъчен материал 
добавъчен материал от минерални находища, които са били подложени само на механична 
обработка. 
 
нефракциониран добавъчен материал 
добавъчен материал, състоящ се от смес от едри и дребни добавъчни материали. 
 
изкуствен добавъчен материал 
добавъчен материал от минерален произход, който е получен при индустриален процес под 
влияние на термични или други изменения. 
 
рециклиран добавъчен материал 
добавъчен материал, получен от обработката на неорганичен материал, който преди това е 
бил използван в строителството. 
 
фин пълнител 
добавъчен материал, по-голямата част от зърната на който преминават през сито с размер 
0,063 mm и може да се прибави към строителни материали за постигане на определени 
качества. 
 
фракция 
означение на добавъчен материал с размери на зърната между долния (d) и горния (D) размер 
на светлия отвор на ситата, изразено като d/D. 
 
дребен добавъчен материал (пясък) 
добавъчен материал с размери на зърната с D не по-големи от 4 mm. 
 
едър добавъчен материал 
добавъчен материал с размери на зърната с D не по-малко от 4 mm и d не по-малко от 2 mm. 
 
естествено фракциониран добавъчен материал 0/8 mm 
естествен добавъчен материал с ледников и/или речен произход с D по-малко или равно на 8 
mm. 
 
естествен чакъл 
едър добавъчен материал, получен от естествено разрушени скали 
 
трошен чакъл 
едър добавъчен материал, получен чрез натрошаване на по-едри фракции от чакъл или на по-едри 
късове от естествено разрушени скали (валуни) 
 
трошен камък 
едър добавъчен материал, получен чрез натрошаване на естествени скали 
 
партида 
количество на: продукция, доставка, частична доставка (с вагон, с камион, с кораб) или на 
склад, произведено за даден период от време при приети еднакви условия. 
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фина фракция 
фракция от добавъчен материал, която преминава през сито със светъл отвор 0,063 mm. 
  
категория 
ниво на характеристика на добавъчния материал, изразена като интервал на стойности, или 
като гранична стойност. 
 
зърнометричен състав 
разпределение на зърната по размер, изразено като процент масови части на преминалите 
количества през определена серия сита. 
 
II.1. Пресевен(ситов) анализ – БДС EN 933-1 и БДС EN 12620/НА:2008 
 
Изпитването се състои в разделянето на предварително изсушен и разделянето му, чрез 
серия от сита, на няколко чисти фракции – в низходящ ред. Размерите на отворите и 
броят на ситата се избират в съответствие с естеството на пробата и изискваната точност. 
Масата на задържаните частици върху различните сита се отнася към началната маса на 
материала. Натрупаните проценти на количествата, преминали през всяко сито, се 
записват в цифрова форма или, когато се изисква, в графична форма. 
Пробата трябва да бъде редуцирана, в съответствие с БДС EN 932-2, за да се приготвят 
изискваният брой порции за изпитване. 
За скални материали с плътност на зърната между 2000 kg/m3 и 3000 kg/m3, масата на 
всяка порция за изпитване трябва да бъде, както е определено в таблица II-1. 
 
Таблица II-1 - Маса на порциите за изпитване на скални материали с нормална 

плътност 
Размер на зърната D 

(максимален) 
mm 

Маса на порцията за изпитване 
(минимална) 

kg 
63 40 
32 10 
16 2,6 
8 0,6 
≤4 0,2 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За скални материали с други размери, минималната маса на порцията за изпитване може 
да бъде интерполирана между масите, дадени в таблица 1. 
 
ЗЕБЕЛЕЖКА 2: Когато масата на порцията за изпитване не съответства на таблица 1, полученият 
зърнометричен състав не отговаря на този стандарт и това трябва да бъде посочено в протокола от 
изпитването. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 3: За скални материали с плътност на зърната, по-малка от 2,00 Mg/m3 или по-голяма от 3,00 
Mg/m3 (виж БДС EN 1097-6), трябва да се приложи подходяща корекция на масата  на порцията за 
изпитване, дадена в таблица 1, основана на отношението на плътностите, така че да се получи порция за 
изпитване с приблизително същия обем, както при скални материали с нормална плътност. 

 
Редукцията на пробата трябва да доведе до получаването на маса на порцията за 
изпитване, по-голяма от минималната, но не с предварително определена точна стойност. 
Порцията за изпитване се изсушава до постоянна маса чрез загряване при температура 
(110 ± 5)°С, оставя се да изстине, след което се претегля и масата й се записва като М1. 
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Фиг.II-1 Графично представяне на резултатите от ситовия анализ 

1 - Натрупан % на преминалите количества; 2 - Сита с квадратен светъл отвор (mm); 3 - Натрупан % на 
задържаните количества 

 
II.2 Ситов анализ на пясък (фракция 0/4 mm; D=4mm) 
 
Процедурата на изпитването се състои в пресяване на проба от предварително изсушен 
пясък през ситова серия  – 8.0 mm(2D); 5.6 mm(1,4D); 4.0 mm; 2.0 mm; 1.0 mm; 0.5 mm; 
0.25mm; 0.125mm  и 0.063 mm. Пресяването се извършва ръчно или механично докато 
количеството на преминалия материал през всяко сито не превишава 0.1 % от масата на 
пробата при контролно ръчно пресяване. Изискванията на БДС EN 12620/НА:2008 към 
зърнометричния състав на пясъка за частта от него с размери на зърната от D до 2D са 
показани в таблица II-2. 
 
Таблица II-2 Изисквания за зърнометричния състав на пясъка (за частта от 

него с размери на зърната от D до 2D) 
 

Процента) от масата на преминало количество през сито с размер на 
отворите, в mm 

Фракция 
d/D 
mm 8 5,6 4 2,8 2 1,4 1 

Категория 
GF 

0/4 100 98-100b) 90-100     GF 90 

0/2   100 98-100b) 85-100   GF 85 

0/1     100 98-100b) 85-100 GF 85 
а) Определен по отношение на масата на цялата проба за изпитване (фракцията 0/d); 
b) За бетон с прекъснат зърнометричен състав или за други специални цели могат да се договорят 
допълнителни изисквания. 

 
 Националното приложение към БДС EN 12620 поставя изисквания към пясъка за частта 
от него с размери под 4 mm. Пясъкът се класифицира по едрина/финост съгласно таблица 
II-3 въз основа на зърнометричния състав на частта от него, преминала през сито 4 mm, 
изчислен в проценти по отношение на масата на количеството, преминало през сито 4 
mm, или на модула на едрината.  
Резултатите от ситовия анализ се представят таблично и графично.  
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Таблица II-3 - Класификация по едрина/финост и изисквания 
за зърнометричния състав на пясъка, или частта от пясъка, преминала през 

сито с размери на отворите 4 mm 

Процент от масата на преминало количество през сито с размер на отворите, 
 в mm а) Вид на 

пясъка 
Модул на 
едрината 

4 2 1 0,5 0,25 0,125 

Едър 3,8–3,3 100 65–75 35–55 15–30 3–10 0–2 

Среден 3,3–2,6 100 75–90 55–75 30–50 10–20 2–5 

Ситен 2,6–2,0 100 90–100 75–90 50–65 20–30 5–10 

а) Определен по отношение на масата на зърната, преминали през сито с размер на отворите 4 mm. 
 
Таблица II-4 Таблично изрязване на резултатите от зърнометричния анализ. 

Единичен остатък Пълен 
остатък

Преминало 
количество

Гранични 
стойности на 
преминалите 
количества за 
категория GF85 

Отвор на 
ситото,mm

g % % % % % 
8 3.0 0.3 0.3 99.7 100.0 100.0 

5.6 2.1 0.2 0.5 99.5 100.0 98.0 
4 15.2 1.5 2.0 98.0 99.0 85.0 
2 97.9 9.8 11.8 88.2 - - 
1 252.8 25.3 37.1 62.9 - - 

0.5 255.3 25.5 62.6 37.4 - - 
0.25 252.8 25.3 87.9 12.1 - - 
0.125 92.5 9.3 97.2 2.8 - - 
0.063 25.0 2.5 99.7 0.3 - - 
дъно 6.4 0.6 100.3 -0.3 - - 

 
Сума 1000.0 100.0         
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Фиг. II-2 Графично изразяване на резултатите от ситов анализ на пясък по БДС EN 

12620/НА:2008 
 
Модул на едрина на пясъка 

100
5 0.20.15.025.0125.0 AAAAAMe

++++
−=  

2A , , , и са количествата пясък, преминали съответно през сита с размери на 

отворите 2, 1, 0,5, 0,25 и 0,125 mm, изразени в проценти от масата, определени съгласно БДС EN 
933-1, но по отношение само на масата от пробата, преминала през сито 4 mm 

1A 5,0A 25,0A 125,0A

 
Ме = 20. – 2.6 – ситен(ситнозърнест) пясък; 
Ме = 2.6 – 3.3 – среден(среднозърнест) пясък; 
Ме = 3.3 – 3.8 – едър(едрозърнест) пясък; 
 
II.3. Ситов анализ на едър добавъчен материал 
 
За разлика от БДС EN 933-1, при БДС EN 12620/НА:2008 пресевния анализ на едрия 
добавъчен материал се извършва през ситова серия, която е индивидуална за всяка 
фракция (таблица II - 5). 
 
II.4 Oпределяне на съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) в 
едър добавъчен материал  
 
Изпитването се извършва след определяне на зърнометричния състав на изпитваната фракция 
съгласно БДС EN 933-1, като се използват съответно ситата, посочени в таблици II-3. II-4 и II-5. От 
остатъка на всяко сито с размер на отворите, равен или по-голям от D, за изпитване се вземат 
количествата, посочени в таблица II-6, като се отчитат следните особености: 
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Таблица II-6 - Необходими количества от порцията за изпитване за определяне 

на съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) 
 
Сито D с размер на 
отворите, в mm 8 11,2 11,2 16 16 22,4 22,4 31,5 45 45 63 

Сито d с размер на 
отворите, в mm 4 4 8 8 11,2 11,2 16 16 22,4 31,5 45 

Маса в kg, на 
остатъка върху сито 
d, преминал през 
сито D 

0,150 0,250 0,350 0,500 0,700 1,100 1,500 2,000 5,000 6,000 12,000 

 
Когато е необходимо, от изпитвания материал за всеки остатък на ситата (M1i) чрез измерване с 
шублер или шаблон се отделят зърната, които имат отношение на дължината към широчината им 
(продълговати зърна) или на широчината към дебелината им (плоски зърна), по-голямо от 3 и се 
претеглят (M2i). 

 
Съдържанието на продълговати и плоски зърна ППЗi на изпитвания остатък се изчислява по 
формулата: 

 

2
i

1

100i

i

MППЗ x
M

=  

където: 
M1i  е масата на изпитвания остатък, в грамове; 
M2i  е масата на отделените продълговати и плоски зърна от остатъка, в грамове. 
i  е номерът на съответното сито. 

 
 

 



Методи за изпитване на добавъчни материали за бетон. Пресевен анализ, модул на едрина, съдържание на отмиваеми примеси, плътност, мразоустойчивост, дробимост. 
 

Таблица II-5 - Изисквания за зърнометричния състав на едрия добавъчен материал при условията в Република България 
 

Процент от масата на преминало количество през сито с размер на отвори, в mm 

Допус- 
тими 
откло-
нения 

Категория 
Фракция 
d/D mm 

а) 
1 
b) 

2 
b) 

4 
b) 

5,6 
(6,3) 

8 
(10) 

11,2 
(12,5) 

16 
(20) 

22,4 
(25) 

31,5 
(40) 45 63 90 125 c) 

d) 

GC 

e) 

GT 
2/5,6 

(2/6,3) 
0 до 5 0 до 20 f) 85 до 99 

b) 
98 до 100 

b) 
100        ± 17,5 GC 

85/20 
GT 17,5 

2/8 0 до 5 0 до 20 f)  85 до 99 b) 98 до 100 
b)  

100       ± 17,5 GC 
85/20 

GT 17,5 

2/11,2 0 до 5 0 до 20  25 до 70  85 до 99 98 до 100 
b) 

100      ± 17,5 GC 
85/20 

GT 17,5 

4/8  0 до 5 0 до 20  85 до 99 98 до 100 
b) 

100       - GC 
85/20 

- 

4/11,2 
(4/12,5) 

 0 до 5 0 до 15 25 до 70  90 до 99 98 до 100 

b) 
100      ± 17,5 GC 

85/20 
GT 17,5 

4/16 
(4/20) 

 0 до 5 0 до 15  25 до 70  90 до 99 98 до 100 
b) 

100     ± 17,5 GC 
90/15 

GT 17,5 

4/22,4  0 до 5 0 до 15   25 до 70  90 до 99 98 до 100 b) 100    ± 17,5 GC 
90/15 

GT 17,5 

8/16   0 до 5  0 до 15 b)  90 до 99 98 до 100 
b) 

100     - GC 
90/15 

- 

11,2/22,4    0 до 5 b)  0 до 15 b)  90 до 99 98 до 100 b) 100    - GC 
90/15 

- 

16/31,5     0 до 5 b)  0 до 15 b)  90 до 99 98 до 100 b) 100   - GC 
90/15 

- 

22,4/45      0 до 5 b)  0 до 15 b)  90 до 99 98 до 
100 b) 

100  - GC 
90/15 

- 

31,5/63       0 до 5 b)  0 до 15 b)  90 до 99 98 до 100 
b) 

100 - GC 
90/15 

- 

Забележки: 
a) За фракциите, записани в скоби, важат всички посочени изисквания, като в случаите, където има записани сита в скоби, изискванията се отнасят за тези сита; 
b) За бетон с прекъснат зърнометричен състав, или за други специални цели, могат да се договорят допълнителни изисквания; 
c) От типичния зърнометричен състав при сито с размер D/2; 
d) Според процента от масата на преминалото количество през ситата с размер на отворите D, в mm (минимално количество) и d (максимално количество); 
e) Според допустимите отклонения от типичния зърнометричен състав при сито със среден размер D/2 (само за фракции 2/5,6 и 2/6,3 – при сито 4 mm); 
f) За преминалото количество през това сито не се поставя изискване, но то задължително се определя и декларира от производителя. 

И. Ростовски, Н. Баровски Страница II-7 
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Съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) в порцията за изпитване се 
изчислява  като средно аритметична стойност с тежести (пропорционални на участието на 
всяка фракция). 
 
II.5. Определяне на съдържанието на отмиваеми (глинести и праховидни) 
частици  
 
От лабораторната проба се взема порция за изпитване от чакъл и трошен камък 3 kg, а от 
пясък (след отстраняване на зърната над 4 mm) – 1 kg. 
 
При добавъчен материал с максимален размер на зърното над 31,5 mm количеството на 
порцията за изпитване не трябва да бъде по-малко от 5 kg. 
 
Взетата порция за изпитване се поставя в плътен съд с височина най-малко с 10 cm по-
голяма от височината на поставения слой материал, залива се с вода и се оставя да 
престои под вода, като се разбърква периодично. Пясъкът се оставя да престои 2 h, а 
едрият добавъчен материал – до пълното размекване на полепналите по зърната частици, 
но не повече от 24 h. След това порцията за изпитване се поставя (без загуби на фини 
частици) в цилиндричен съд, в който се долива вода до височина 20 cm над повърхността 
на материала и се разбърква добре (препоръчва се използването на съда, показан на 
фигура II-3). Една минута и половина след разбъркването мътната вода се отлива до 
около 3 cm над повърхността на материала за около 30 s. 

 
 
 
 

 

ба 

 
а) Съд за промиване на 
пясък 

b) Съд за промиване на едър 
добавъчен материал 

 
Фигура II-3 – Съдове за определяне на съдържанието на отмиваеми (глинести 

и праховидни) частици 
 

Наливането на водата в съда, разбъркването на материала и отливането на мътната вода 
се повтаря, докато течността над материала след разбъркването остане чиста. Тогава 
водата се излива, а материалът се изсушава до постоянна маса и се претегля. 
 
Съдържанието на отмиваеми частици се изчислява по формулата: 
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,100.
1

21

m
mm

x
−

=  

 
където: 

х  е съдържанието на отмиваеми частици, в % от масата на преминало 
количество; 

m1  е масата на порцията за изпитване, в грамове; 
m2  е масата на изсушената до постоянна маса порция след промиването, в 

грамове. 
 
Допустимите стойности на съдържанието на отмиваеми примеси в добавъчните материали са 
показани в таблица II-7.  
 

Таблица II-7 - Максимални гранични стойности за съдържание на отмиваеми 
(глинести и праховидни) частици 

Добавъчен материал 

Допустимо максимално съдържание на 
отмиваеми (глинести и прахови) частици, в 

процент от масата на преминало количество, не 
повече от 

Едри добавъчни материали: 

– за трошен камък от варовици, 
прекристализирали варовици, мрамори и 
мергели 
– за останалите видове едър добавъчен 
материал 

2,0 
 
 

1,0 

Дребен добавъчен материал (пясък) 
– за обикновен бетон от групи ІІІ и ІV, 
съгласно БДС EN 206-1/NA:2008 и за бетон 
за предварително напрегнати конструкции 
 
– за всички останали групи бетон 

3 
 
 
 
5 

 
II.6. Определяне на устойчивостта на дробимост на едрия добавъчен материал 
при статично натоварване  
 
За извършване на изпитването е необходим стоманен цилиндър с вътрешен диаметър и 
дълбочина 150 mm, подвижно дъно и сърдечник с диаметър 148 mm съгласно фигура II-4. 
Цилиндърът, дъното и сърдечникът трябва да са от стомана с твърдост по Brinel, не по-
малка от 1 500 МРа. 
При твърдост на стоманата, по-голяма или равна на 2 000 МРа, се допуска намаляване на 
посочените във фигура II-4 дебелини, но стойностите им не могат да бъдат по-малки от: 

1)  за стените и дъното на сърдечника – 15 mm; 
2)  за стените и дъното на цилиндъра – 10 mm. 

В тази случай се изменя съответно външният диаметър и височина на борда на дъното на 
цилиндъра. 
Отделената порция за изпитване се пресява през сита с размер на отворите 31,5; 16; 8 и 
4 mm. От получените фракции (4 – 8, 8 – 16 и 16 – 31,5 mm) се вземат най-малко по 4 
dm3 материал, който се промива, изсушава се до постоянна маса и се изпитва отделно. 
Зърната, по-големи от 31,5 mm, се натрошават ръчно, полученият материал се пресява 
през сита 16 и 31,5 mm и от него на дробимост се изпитва само елементарната фракция 
16–31,5 mm. 
Изпитваният материал се изсипва свободно от височина 5 cm, считано от горния ръб на 
цилиндъра. Цилиндърът се запълва с материала до белега (намиращ се на 100 mm от 
дъното му). 
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Фиг. II-4 Стоманен цилиндър за изпитване на дробимост 

 
Върху изравнената повърхност на добавъчния материал се поставя сърдечникът. 
Цилиндърът се поставя на изпитвателната преса и се натоварва до 200 kN със скорост 
1,0–2,0 kN/s. При натоварването не трябва да се допуска изкривяване на стоманения 
сърдечник. 
След натоварването материалът се изважда, претегля се и се пресява през сито с размер, 
равен на 1/4 от долния размер d на изпитваната фракция. Преминалото през ситото 
количество се претегля. Изчисляването на дробимостта се извършва по формулата: 
 

,100.
1

2

m
m

KD =  

 
където: 
 

D е дробимостта на изпитваната фракция при статично натоварване, в % от 
масата. 

m2  е преминалото количество през сито с отвор, равен на 1/4 от долния размер 
d на изпитваната фракция, в грамове; 
m1  е началната маса на изпитваната фракция, в грамове; 
K  е коефициентът със следните стойности: 
 

К – 1,2 за фракция 4–8 mm; 
К – 1,0 за фракция 8–16 mm; 
К – 0,8 за фракция 16–31,5 mm; 

 
Дробимостта на цялата проба за изпитване се изчислява като средноаритметична 
стойност с тежести. 
Максималните гранични стойности на дробимостта на едрия добавъчен материал са 
показани в таблица II-8. 
 
 

 



Методи за изпитване на добавъчни материали за бетон. Пресевен анализ, модул на едрина, съдържание на отмиваеми примеси, 
плътност, мразоустойчивост, дробимост. 
 

И. Ростовски, Н. Баровски Страница II-11 

 

Таблица II-8 - Максимални гранични стойности за устойчивост на дробимост при 
статично натоварване на едър добавъчен материал 

 

Клас на бетона по якост на 
натиск съгласно    

БДС EN 206-1/НА:2008 

Група на бетона съгласно  
БДС EN 206-1/НА:2008 

Стойност на дробимостта, в 
процент от масата на 

преминало количество, не 
повече от 

І, ІІ и ІІІ 16 
≤ В25 

ІV 12 

> В25 и 

≤ В60 
І, ІІ, ІІІ и ІV 12 

ЗАБЕЛЕЖКА: За бетон с класове по якост на натиск ,по-големи от В60, при групи І до ІV включително, 
необходимата устойчивост на дробимост за конкретните условия на използване, се доказва предварително 
само чрез изпитване на бетонови проби. 

 
Когато така определената дробимост при фракциите с долен размер 11,2 mm или повече 
надвишава изискванията от таблица II-8, се действа по следния начин: зърната с размери 
над 16 mm се натрошават ръчно, цялата проба се пресява през сита 8 mm и 16 mm и се 
изпитва фракцията 8–16 mm. Резултатът от това изпитване се приема за окончателен, в 
случай че не се налага повторно изпитване. 
 
 
II. 7 Определяне на класа по мразоустойчивост на едрия добавъчен материал  

 
II.7.1 Подготовка на пробата за изпитване 
 
Материалът предварително се промива, изсушава и пресява съгласно БДС EN 933-1. От 
получените елементарни фракции (остатъци на ситата) се вземат за изпитване 
количества, посочени в таблица II-9. Зърната, по-едри от 45 mm, се натрошават ръчно и 
от тях се изпитва само елементарната фракция 31,5 mm – 45 mm. 

 
Таблица II-9 - Необходима маса на порцията за изпитване на 

мразоустойчивост 
 

Елементарна фракция, 
в mm 

Маса на изпитвания материал, 
в kg 

4–8 0,5 

8–16 1,0 

16–31,5 2,0 

31,5–45 3,0 
 

II.7.2 Изпитване чрез непосредствено замразяване 
 
Изпитваният материал от всяка елементарна фракция се претегля (m1), насипва се в съд с 
перфорирано дъно (с отвор на дупките, по-малък от размера на минималното зърно на 
съответната елементарна фракция), поставя се под вода, разбърква се и се оставя да 
престои за водонапиване в продължение на 48 h. Дебелината на слоя от материала не 
трябва да надвишава максималното му зърно, а покритието с вода над горната 
повърхност на материал трябва да бъде най-малко 20 mm. 
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Материалът след изваждането от водата заедно със съда се отцежда и се поставя в 
хладилник. Продължителността на замразяването е 4 h (считано от момента на постигане 
на минус 15 °С в заредения с пробата хладилник), след което пробата се изважда и 
размразява във вода най-малко 2 h. Температурата на водата по време на размразяването 
се поддържа в границите от (20 ± 5) °С. С това завършва един цикъл на замразяване и 
размразяване. 
 
След завършване на 15, 25, 35, 50, 75, 100 и всеки следващи 50 цикъла материалът се 
промива, изсушава се до постоянна маса, пресява се през сито, отговарящо на долния 
размер на изпитваната елементарна фракция и се претегля (mn). Загубата на маса Nn за 
изпитвания материал се изчислява по формулата: 
 

,100.
1

1

m
mm

N n
n

−
=  

 
където: 

Nn  е загубата в % от масата на изпитвания материал след n цикъла 
замразяване и размразяване, където n е броят на циклите; 
m1  е масата на изпитвания материал преди замразяване, в грамове; 
mn  е масата на изпитвания материал след n броя цикли, в грамове; 
 

Загубата на маса за цялата проба за изпитване за n броя цикли се изчислява Като 
средноаритметична стойност с тежести.  
 
При подновяване на замразяването след всяко прекъсване за определяне на загубата на 
маса отново се извършва водонапиване на материала в продължение на 48 h и 
изпитването продължава по посочената по-горе методика до следващото прекъсване за 
определяне на загубата на маса. 
 
При очакван клас по мразоустойчивост на материала над 100 се допуска първото 
прекъсване за определяне на загубата на маса да се извършва след 50 цикъла. 
 
Класът на едрия добавъчен материал по мразоустойчивост се приема равен на 
максималния брой цикли, при които загубата на маса не е по-голяма от 5 %, изчислена за 
цялата проба за изпитване. 
 
II.7.3 Ускорено изпитване с натриев сулфат (Na2SO4) 
 
Приготвянето на наситения разтвор от натриев сулфат се извършва, като се разтварят 
235 g технически Na2SO4 в 1 dm3 топла вода до получаване на разтвор с плътност 1,15 – 
1,17 g/cm3 при стайна температура, налива се в съд и се оставя да престои 48 h.  
 
Материалът, се претегля (m1) и се поставя в отделен съд, залива се с наситен разтвор от 
натриев сулфат, разбърква се и се оставя да престои за насищане в продължение на 18 h. 
Нивото на разтвора трябва да бъде най-малко 10 mm над повърхността на зърната, а 
дебелината на слоя материал не трябва да надвишава максималния размер на зърното. 
 
След насищането натриевият сулфат се отлива∗ в друг съд за повторно използване. 
Изцеденият от разтвора материал се изсушава в сушилня при 105–110°С в продължение 
на 4 h. След изстиване до температура (20 ± 5)°С пробата отново се залива с натриев 

                                                 
∗ За да се избегнат процедурите по заливане и отливане на разтвора, пробата може да се постави в перфориран съд, който 
съответно да се потапя и изважда от разтвора. 
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сулфат и се насища в продължение 4 h по посочения начин. С това завършва първият 
цикъл от изпитването, а същевременно и първият етап (насищането) от следващия цикъл 
на изпитването (при следващите цикли продължителността на насищане е само 4 h, а не 
18 h както при първия цикъл). 
 
След завършване на определен брой цикли (3, 5, 7, 10 или 15) материалът се промива с 
гореща вода, за да се отстрани натриевият сулфат. Степента на промиването се 
проверява чрез няколко капки бариев дихлорид (BaCl2), добавени към промивната вода. 
Когато се появи бяла утайка, промиването трябва да продължи. След промиването 
материалът се изсушава до постоянна маса, пресява се през сито, отговарящо на долния 
размер на изпитваната елементарна фракция, и се претегля (mn). Загубата на маса се 
изчислява както при изпитването с директно замразяване и размразяване. 
 
Едновременно с установяване на загубата на маса се записва и начинът на разрушението 
на зърната – пълно разпадане, напукване, оцветяване и други. 
 
Материалът, на който вече е определена загубата на маса след даден брой цикли и 
неговото изпитване продължава за следващ, по-голям брой цикли, се насища отново с  
разтвора за 18 h. 
 
Класът по мразоустойчивост на едрия добавъчен материал се приема съгласно таблица II-
10. 
Таблица II-10 Определяне на клас по мразоустойчивост на едрия добавъчен 

материал при ускорено изпитване 
 

Клас по мразоустойчивост на едрия добавъчен материал 
Показатели 

15 25 35 50 75 100 150 200 

Брой цикли насищане с 
натриев сулфат и 
изсушаване 
Загуби в % от масата, не 
повече от 

 
3 
 

10 

 
5 
 

10 

 
7 
 

10 

 
10 
 

10 

 
10 
 

7,5 

 
10 
 
5 

 
15 
 
5 

 
15 
 
5 

 
 
II.8 Oпределяне на алкало-силициевата реакционна способност 
 
Алкало-силициевата реакционна способност на добавъчните материали се определя по 
методите, описани в БДС 14851-79. 
 
Първоначално се извършва минерално-петрографско описание за да се определи 
наличието на реакционноспособни (спрямо алкална среда) скали и минерали, съдържащи 
разтворим в алкална среда SiO2. Определянето на минерално-петрографския състав се 
извършва съгласно БДС EN 932-3 или съгласно т. НА.I.9 от приложение НА.I. на БДС EN 
12620/НА. 
Когато минерало-петрографските изпитвания на добавъчния материал не показват наличие на 
скали и минерали с аморфна и нестабилна кристална форма на SiO2, се счита, че той не притежава 
алкало-силициева реакционна способност и по този показател е годен за употреба за всички 
видове бетон. 
 
Когато горното условие не е изпълнено, се извършва химично изпитване, за да се определи 
количеството в добавъчния материал на SiO2, разтворим в алкална среда, изразено в mmol/dm3. За 
бетона от І-ва група това количество не се нормира, а за бетон от ІІ, ІІІ и ІV група не трябва да 
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бъде повече от 50 mmol/dm3 както за едрия добавъчен материал, така и за пясъка. Групата на 
бетона се определя съгласно БДС EN 206-1/НА:2008. 
 
Когато количеството на разтворимия в алкална среда  SiO2 е повече от 50 mmol/dm3 , се извършва 
изпитване съгласно т. 3 на  БДС 14851-79 за измерване на деформациите на цименто-пясъчен 
разтвор (при изпитване на пясък) и на бетон (при изпитване на едър добавъчен материал). За 
едрия добавъчен материал се допуска, успоредно с изпитването му в бетон, да се извърши и 
изпитване в цименто-пясъчен разтвор по методиката за изпитване на пясък. В този случай обаче 
при получаване на удължения на пробните тела, по-големи от допустимите, за достоверни при 
оценяването на едър добавъчен материал се приемат резултатите от изпитването му в бетон. 
Добавъчният материал се допуска за употреба в бетон от ІІ, ІІІ и ІV група съгласно БДС EN 206-
1/НА:2008, ако относителното линейно удължение на пробните тела, изпитани по посочения по-
горе начин, е по-малко от 1 mm/m за възраст: 
 

- 6 месеца – за пробни тела от цименто-пясъчен разтвор; 
 
- една година – за пробни тела от бетон. 

 
II.9  Oпределяне на съдържанието на бучки глина и други чужди примеси в 
добавъчните материали  
 
Съдържанието на бучки глина и други чужди примеси (частици от корени на растения и дървета, 
печена глина, пластмаси, стъкла и други), не трябва да бъде повече от: 

 
а)  за едър добавъчен материал: 0,5 % за бетон от група І и 0,25 % за бетон от групи ІІ, ІІІ 
и ІV; 
 
b)  за пясък: 1 % за бетон от групи І и ІІ и 0,5 % за бетон от групи ІІІ и ІV.  

 

Групата на бетона се определя съгласно БДС EN 206-1/НА:2008. 
 
Пробата за изпитване се изсушава при температура до 40 °С. 
 
От изсушения пясък се отделя 100 g и се пресяват през сита 4,0, 2,5 и 1,25 mm. За 
изпитване се взема  
1 g от остатъка върху сито 1 mm и 5 g от остатъка върху сито 2 mm. 
 
Чакълът и трошеният камък се пресяват през ситата, посочени в таблица II-5, и за 
изпитване се вземат дадените в таблицата количества. 
 
Отделянето на бучките глина и другите странични примеси се извършва макроскопски. 
 
Изчисляването на съдържанието на бучки глина и странични примеси се извършва 
средноаритметична стойност с тежести. 
 
 
II.10 Oпределяне на съдържанието на слюда в пясъка  
 
Съдържанието на слюда се определя при изпитването за определяне на минерално-
петрографския състав на пясъка, като слюдата се отделя в самостоятелна група. 
 
 
II.11 Определяне на минерално-петрографския състав 
 
II.11.1 Общи положения 
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Описаните по-долу методи за изпитване се използват за определяне на минерално-
петрографския състав на добавъчните материали при: 
 

- разкриване на нови кариери за естествени добавъчни материали; 
- оценяване на съответствието на едрия добавъчен материал по съдържание на 

отмиваеми (глинести и праховидни) частици; 
- изпитвания по т. II-8, II-9 и II-10. 

 
II.11.2 Минерално-петрографския състав на трошен камък и чакъл 
 
Материалът, отделен за изпитване, се измива, изсушава и пресява през ситата, посочени 
в таблица II-11. От получените елементарни фракции се взема за изпитване количество 
(М), посочено в същата таблица, което се обработва отделно макроскопски или 
микроскопски. 
 
Макроскопската характеристика се определя върху средна проба или представителни 
образци от нея. Огледът на образците се извършва с невъоръжено око и с помощта на 
обикновена и бинокулярна лупа. На този етап се определят следните характерни белези 
на скалите: цвят (основен тон и нюанси), степен на зърнистост, видими текстурни и 
структурни особености, характер на цепителността, свежест и степен на изветряне, 
пукнатини, жили и каверни (големина, форма, разположение). 
 
Микроскопската характеристика се определя в следната последователност: 
 

- изрязва се или се изчуква скална пластинка, която се изтрива последователно 
върху чугунен диск на шлайфмашина и върху стъкло с помощта на подходящи по 
зърнометрия абразиви. 

 
- гладко изтритата пластинка се залепя върху предметно стъкло с предварително 

изпечен (лишен от част от разтворителя си чрез загряване) канадски балсам, без 
да се допуснат въздушни мехури в зоната на залепването. След като балсамът 
изстине, обработката на скалната пластинка продължава върху стъкло с подходящ 
по зърнометрия абразив. Приема се, че препаратът е достатъчно изтънен, когато 
се постигне дебелина 0,02 mm до 0,04 mm и се достигнат характерните 
интерференционни бои за главните скалообразуващи минерали. 

 
- върху покривно стъкло се изпича капка канадски балсам и скалната пластинка се 

покрива с него така, че да не бъде допуснато наличието на въздушни мехурчета. 
Излишният канадски балсам (останал извън покривното стъкло) се изчиства. 
Препаратът се измива със спирт и се надписва. Броят на препаратите от една 
средна проба и мястото на изрязването или изчукването се определят от 
специалиста, който ще изпълнява анализа. 

 
При микроскопирането се извършват следните определяния: 
 

- минерален състав на скалата и процентно съотношение на съставните минерали; 
- описване на отделните минерали (главни, второстепенни, вторични, акцесорни); 
- едрина на минералните зърна (средна, минимална, максимална); 
- форма (призматична, изометрична, неправилна, амебовидна); 
- структура; 
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- деформиращи влияния (катаклази, протоклази, вълновидно потъмнение, мозаично 
потъмнение); 

- характеристика на порфирните минерали и на основната маса при вулканските 
скали; 

- вид и структура на спойката при седиментните скали; 
- характеристика на органогенния компонент в седиментните скали; 
- характеристика на примесите в мономинералните скали (варовици, доломити, 

мрамори, кварцити); 
- идентифициране на скалата. 

 
Минералният състав на глинестото вещество в скалите от мергелен тип в глинести и 
глинесто-варовити пясъчници, глинести шисти, аргилити и други се определя с 
електронен микроскоп и чрез термографски изследвания. 

 
Таблица II-11 - Необходима маса на порцията за изпитване за 

определяне на минерално-петрографския състав на едър добавъчен материал 
 

Елементарна фракция, в mm Маса на изпитвания материал, в 
kg 

4 – 8 0,25 

8 – 16 1 

16 – 31,5 2 

31,5 – 45 5 

45 – 125 10 
 

Зърната на чакъла или трошения камък се разделят по петрографски вид или генетични 
групи (интрузивни, ефузивни, седиментни, метаморфни, пирокластити). 
 
Зърната на скали със съдържание на кварц над 50 % от обема им се отнасят към 
кварцовите скали. 
 
Към групата “зърна, съдържащи серни съединения” се отнасят както сулфидните рудни 
минерали – пирит, марказит, пиротин и други, така и сулфатните – гипс, анхидрит, 
мирабилит и други. 
 
Към групата “алкало-реакционно способни зърна” се отнасят скали и минерали, 
съдържащи аморфни форми (опал, халцелон, флинт, вулканско стъкло и други) и 
нестабилни кристални форми на SiO2 (тридимит, кристобалит), зеолити, хидрослюди, 
слюдени шисти, агрилити, филити, мергели. 
 
Количеството на всяка група зърна в елементарната фракция се измерва по маса (m) и се 
изчислява процентното й съдържание (С) по следната формула: 
 

,100.
M
mC =  

 
където: 

m – е масата на отделената група зърна; 
М – е масата на изпитвания материал. 
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Крайният резултат на съдържанието на всяка група зърна се изчислява като 
средноаритметична стойност с тежести. 

 
II.11.3 Определяне на минерално-петрографския състав на пясък 
 
Пясъкът се измива, изсушава и пресява през серията сита, посочени в таблица II-12. От 
получените елементарни фракции за изпитване се взема количеството, посочено в 
същата таблица, претеглено с точност до 0,001 g. 

 
Таблица II-12 - Необходима маса от порцията за изпитване за 
определяне на минерално-петрографския състав на пясък 

 

Елементарна фракция, в mm Маса на изпитвания материал, в 
g 

0,125 – 0,25 0,01 

0,25 – 0,5 0,1 

0,5 – 1 1,0 

1 – 2 5,0 

2 – 4 15,0 
 

Отделеното количество се разстила върху стъкла с размери 6 х 15 cm и се обработва под 
бинокулярна лупа при увеличение от 34 до 120 пъти. Минералните и скалните частици се 
отделят в отделни блюда по генетични групи. При необходимост те се идентифицират с 
помощта на химически реактиви (солна киселина и др.) или се изготвя имерсионен 
препарат и се използва поляризационен микроскоп. Магнетитът се отделя чрез 
обработване на разстланата върху стъклото проба с магнит. 
Съдържанието на всяка група се изчислява,  както е определено в като 
средноаритметична стойност с тежести. 
 
II.12 Съдържание на серни съединения 
 
За всички естествени добавъчни материали съдържанието на серни съединения, изразено като 
SO3, трябва да съответства на следните изисквания: 

а) за едър добавъчен материал: 
- обща сяра, не повече от 1,5 % за бетон от група І, от която сулфатна сяра, не повече 

от 1,0%; 
- обща сяра, не повече от 1,0 % за бетон от групи ІІ, ІІІ и ІV, от която сулфатна сяра, не 

повече от 1,0%. 
b) за пясък: 

- обща сяра, не повече от 0,5% за обикновен бетон от групи ІІІ и ІV и за бетон за 
предварително напрегнати конструкции и не повече от 1,0 % за всички останали групи 
бетон 

ЗАБЕЛЕЖКА: Групата на бетона се определя съгласно БДС EN 206-1/НА:2008 в зависимост от класа по 
въздействие на околната среда. 

 
 
II.13 Компоненти, които променят времето за свързване и втвърдяване на бетона 
 
Текстът на третия абзац се допълва по следния начин: 
При всички произвеждани добавъчни материали наличието на органични вещества се определя в 
съответствие с т. 15.1 на EN 1744-1:1998 (определяне на съдържание на хумус). Когато при този 
метод за изпитване течността над материала е по-светла от стандартния цвят, добавъчните 
материали не съдържат органични вещества. 
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Когато резултатите показват високо съдържание на хумус, трябва да се определи наличието на 
фулвокиселини в съответствие с т. 15.2 на EN 1744-1:1998.  
 
II.14 Плътност  БДС EN 1097-6. 
 
II.14.1 Обемна плътност в свободно насипано състояние. 
Подобно на течностите насипните материали заемат формата на съда, в който се 
намират. Това тяхно свойство се използва за определяне на обемната им плътност. 
Материалите се насипват свободно в съдове с известна маса(mc) и известен обем(Vc). 
Насипването може да се извърши с лабораторна фуния (при пясък) или с гребка – от 
височината на горния ръб на съда. Излишният материал се отстранява внимателно, без 
стръскване и обемната плътност на материала се изчислява по формулата: 

c

c
o V

mm −
=ρ  

Където ρо е обемната плътност на материала в свободно насипано състояние, а m е 
масата на съда с намиращия се в него материал. 
По аналогичен начин може да се определи обемната плътност на добавъчните материали 
след уплътняване, извършено по даден способ – вибриране, щиковане, стръскване. 
 
II.14.2 Плътност на зърната на добавъчните материали(условна специфична 
плътност) 
При определянето на плътността на зърната на добавъчните материали, основния 
проблем е измерването на техния обем. 
За това съществуват редица методи, като общото при всички тях е, че се използва 
законът на Архимед, според който ако едно тяло се потопи в течност, то обемът на 
изместената от тялото течност е равен на обема на тялото. 
Тук няма да бъде разглеждана в детайли методиката, която е залегнала в основата на 
БДС EN 1097-6, ще бъде спомената само накратко, а именно – за материали с едрина до 
31.5 mm се използва пикнометричния метод за определяне на условна специфична 
плътност на материалите, а при едрина 31.5 – 63 mm – метода с хидростатична везна. 

 
Фиг. II-5 Примерна схема на пикнометър за определяне на плътността на зърната на 

добавъчните материали 
1 – стъклена фуния, 2 – марка; 3 – връзка между фунията и съд с широко гърло, 4 – съд с 

широко гърло. 
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III. Химични добавки за бетони и разтвори съгласно БДС EN 934-2:2003. 
Определения. Приложения 
III.1 Определения 
За целите на настоящото учебно пособие са възприети и се прилагат определенията, 
дадени в т.3 на БДС EN 934-2: 
 
Действие 
Способността на химичната добавка да бъде ефективна при употребата й по 
предназначение без вредни последици. 
 
Съгласувана доза 
Дозата на химична добавка, изразена в масови части в проценти спрямо масата на 
цимента, обявена от производителя, така че да удовлетворява изискванията на този 
стандарт. Съгласуваната доза е в препоръчаните области на дозиране. 
 
Препоръчана област на дози 
Дозите изразени в масови части в проценти спрямо масата на цимента, в границите които 
производителят препоръчва за продукта на базата на опита. 
 
Максимална препоръчана доза 
Горната граница на препоръчаната област на дози. 
 
Сравнителен бетон и сравнителен  разтвор 
Бетон и разтвор, съгласно EN 480-1, за изпитване на химичните добавки за определяне на 
съответствието с този стандарт 
 
Химична добавка за бетон 
Вещество, добавяно по време  на смесването на бетона, със съдържание не по-голямо  от 
5 % в масови части спрямо масата на цимента, съдържащ се в бетона, за модифициране 
свойствата на пресния и/или втвърдения бетон. 
 
Водонамаляваща /пластифицираща химична добавка 
Химична добавка, която позволява намаляване на съдържанието на вода в дадена 
бетонова смес без да променя консистенцията, или която повишава чувствително 
слягането/разстилането без да променя съдържанието на вода, или предизвиква и двата 
ефекта едновременно. 
 
Силноводонамаляваща /суперпластифицираща химична добавка  
Химична добавка, която позволява силно намаляване на съдържанието на вода в дадена 
бетонова смес без да променя консистенцията, или която повишава 
слягането/разстилането без да променя съдържанието на вода, или предизвиква и двата 
ефекта едновременно. 
 
Водозадържаща химична добавка 
Химична добавка, която намалява загубата на вода чрез намаляване на водоотделянето. 
 
Въздуховъвличаща химична добавка 
Химична добавка, която позволява въвличане в бетона по време на смесването на 
определено количество малки равномерно разпределени въздушни пори, които остават и 
във втвърдения бетон. 
 
Ускоряваща свързването химична добавка 
Химична добавка, която намалява времето за начало на преминаване на сместа от 
пластично в твърдо състояние. 
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Ускоряваща втвърдяването химична добавка 
Химична добавка, която увеличава скоростта на развитие на ранна якост в бетона, с или 
без промяна на времето за свързване. 
 
Забавяща свързването химична добавка 
Химична добавка, която удължава времето за начало на преминаването на сместа от 
пластично в твърдо състояние.  
 
Уплътняваща химична добавка 
Химична добавка, която намалява капилярната абсорбция на втвърден бетон. 
 
Забавяща свързването/водонамаляваща/пластифицираща химична добавка 
Химична добавка. Която има комбинирано действие на водонамаляваща/пластифицираща 
(основно действие) и на забавяща свързването (допълнително действие). 
 
Забавяща свързването/силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична 
добавка 
Химична добавка. Която има комбинирано действие на 
силноводонамаляваща/суперпластифицираща (основно действие) и на забавяща 
свързването (допълнително действие). 
 
Ускоряваща свързването/водонамаляваща/пластифицираща химична добавка 
Химична добавка. Която има комбинирано действие на водонамаляваща/пластифицираща 
(основно действие) и на ускоряваща свързването (допълнително действие). 
 
Многофункционална химична добавка 
Химична добавка, която оказва влияние върху няколко свойства на пресния и/или 
втвърдения бетон чрез изпълнение на повече от една от основните функции. 
 
Химичните добавки трябва да са равномерно диспергирани в бетона, като специално 
внимание трябва да се обърне на равномерната дисперсия на прахообразните химични 
добавки, които забавят свързването. 
 
Всички химични добавки, съгласно този стандарт, трябва да отговарят на общите 
изисквания, дадени в таблица III-1. 
 

Таблица III-1: Общи изисквания към химичните добавки 
 

Свойство Метод за изпитване Изисквания 
Хомогенност Визуално Хомогенност при използване. 

Разслояването не трябва да превишава 
границите, дадени от производителя 

Цвят Визуално Равномерен и еднакъв с описанието, 
направено от производителя 

Ефективен компонент EN 480-6 Инфрачервеният спектър да не показва 
изменение по отношение на ефективния 
компонент при сравняване с еталонен 
образец, осигурен от производителя 

Относителна плътност ISO 758 D ± 0,03  при D > 1,10 
D ± 0,02  при D ≤ 1,10 
където D e стойност, дадена от 
производителя 
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Таблица III-1: Общи изисквания към химичните добавки(продължение) 
Свойство Метод за изпитване Изисквания 

Съдържание на сухо 
вещество 

ЕN 480-8  1) 0,95 Т ≤ Х < 1,05 T 
за Т ≥ 20 % 
0,90 Т ≤ Х < 1,10 T 
за Т ≤ 20 % 
Т е стойност,в масови части в %, дадена 
от производителя; Х е резултат от 
изпитването в масови части в % 

Стойност на pH ISO 4316 Зададената от производителя стойност 
±1 или в границите, дадени от 
производителя 

Влияние върху 
свързването при 
максималната 
препоръчвана доза 

EN 480-2 използвайки 
максималната препоръчвана 
доза в сравнителен разтвор 
с 4 различни цимента, 
съгласно EN 480-1 

 
Резултатите се посочват в доклад 

Съдържание на общ 
хлор 2) 

ISO 1158 Или ≤ 0,10%,масови части, или не 
повече от стойността, дадена от 
производителя 

Съдържание на водо-
разтворими хлориди 
(Cl-) 

EN 480-10 Или ≤ 0,10, масови части, или не повече 
от стойността, дадена от производителя 

Съдържание на 
алкалии (Na2O 
eквивалент ) 

EN 480-12 Не повече от максималната стойност, 
дадена от производителя 

Корозионно поведение  3) 4) Да няма действия активиращи корозията 
върху стомана, вложена в бетона 

1)    Ако методът в ЕN 480-8 не е подходящ, производителят трябва да предложи алтернативен 
метод 
2)   Ако няма значителна разлика между съдържанието на общ хлор и съдържанието на 
водоразтворими 
    хлориди се разрешава при следващото изпитване на химичната добавка да се определя само  
съдържанието на водоразтворимите хлориди. 
3)   При изпитването се използва цимент, тип CEM І със съдържание на C3A по-малко от 5% масови 
части.. 
4)   Все още не съществуват европейски стандарти, отнасящи се за методи за изпитване. 
 
Специфични изисквания към химичните добавки за бетони и разтвори 
 
Таблица III -2: Допълнителни изисквания за водонамаляващи/пластифициращи 

химични добавки (при еднаква консистенция) 
Свойство Сравнителен 

бетон 
Метод за изпитване Изисквания 

 
Намаляване на водата БДС EN 480-1 

смес I 
Слягане БДС EN 12350-2 
или разстилане БДС EN 
12350-5 

При изпитваната смес ≥ 
5% в сравнение с 
контролната смес 

Якост на натиск БДС EN 480-1 
смес I 

БДС EN 12390-3 На 7 и 28 ден: 
Изпитвана смес ≥ 110 % 
от контролната смес 

Съдържание на въздух в 
пресния бетон 

БДС EN 480-1 
смес I 

БДС EN 12350-7 Изпитвана смес ≤ 2 % 
по обем над 
контролната смес, ако 
не е обявено друго от 
производителя 
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Таблица III -3.1 Допълнителни изисквания за 
силноводонамаляващи/суперпластифициращи химични добавки (при еднаква 

консистенция) 
 

Свойство Сравнителен 
бетон Метод за изпитване Изисквания 

Намаляване на водата БДС EN 480-1 
смес I 

Слягане БДС EN 12350-2 
или разстилане БДС EN 
12350-5 

При изпитваната смес ≥ 
12 % в сравнение с 
контролната смес 

Якост на натиск БДС EN 480-1 
смес I 

БДС EN 12390-3 На 1 ден: изпитваната 
смес ≥140 % от 
контролната смес 
На 28 ден: изпитваната 
смес ≥115 % от 
контролната смес 

Съдържание на въздух в  
пресния бетон 

БДС EN 480-1 
смес I 

БДС EN 12350-7 Изпитваната смес ≤ 2 % 
по обем над 
контролната смес, ако 
не е обявено друго от 
производителя 

   
 
 
 

Таблица III-3.2 Допълнителни изисквания за 
силноводонамаляващи/суперпластифициращи добавки (при еднакво водоциментно - 

w/c отношение) 
 

Свойство Сравнителен 
бетон 

Метод за изпитване Изисквания 
 

Повишаване на 
консистенцията 

БДС EN 480-1 смес 
IV 

Слягане БДС EN 12350-2 
или разстилане БДС EN 
12350-5 

Повишаване на 
слягането ≥120 mm в 
сравнение с началните 
стойности (30± 10) mm 
Повишаване на 
разстилането ≥160 mm 
в сравнение с 
началните стойности 
(350 ±20) mm 

Запазване на 
консистенцията 
 
 

БДС EN 480-1 смес 
IV 

Слягане БДС EN 12350-2 
или разстилане БДС EN 
12350-5 

30 min след добавянето  
консистенцията на 
изпитваната смес не 
трябва да спада под 
стойността на 
началната консистенция 
на контролната смес 

Якост на натиск БДС EN 480-1 смес 
IV 

БДС EN 12390-3 На 28 ден: изпитвана 
смес ≥90 % от 
контролната смес 

Съдържание на въздух в  
пресния бетон 

БДС EN 480-1 смес 
IV 

БДС EN 12350-7 Изпитвана смес ≤2 % 
обемни части над  
контролната смес, ако 
не е обявено друго от 
производителя 
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Таблица III-4: Допълнителни изисквания към водозадържащите химични добавки 

(при еднаква консистенция) 
 

Свойство Сравнителен 
бетон 

Метод за изпитване Изисквания 
 

Водоотделяне 
 

БДС EN 480-1 смес 
II 

БДС EN 480-4 Изпитваната смес ≤50% 
от контролната смес 

Якост на натиск БДС EN 480-1 смес 
II 

БДС EN 12390-3 На 28 ден: изпитваната 
смес ≥80% от 
контролната смес 

Съдържание на въздух в 
пресния бетон 

БДС EN 480-1 смес 
II 

БДС EN 12350-7 Изпитваната смес ≤2% 
обемни части над 
контролната смес, ако 
не е обявено друго от 
производителя 

 
 
   

 
Таблица 5: Допълнителни изисквания към въздуховъвличащи химични добавки  

(при еднаква консистенция) 
 
 

Свойство Сравнителен 
цимент 

Метод за изпитване Изисквания           
1) 
 

Съдържание на въздух в 
пресния бетон  

БДС EN 480-1 смес 
III 

БДС EN 12350-7 Изпитваната смес 
≥2,5% обемни части 
над контролната смес 
Общо количество на 
въздуха 4% до 6% 
обемни части          2)   

Характеристики на 
въздушните пори във 
втвърдения бетон 

БДС EN 480-1 смес 
III 

БДС EN 480-11 3) Пронстранствен фактор 
в изпитваната смес 
≤0.200 mm 

Якост на натиск БДС EN 480-1 смес 
III 

БДС EN 12390-3 На 28 ден: изпитвана 
смес ≥ 75 % от 
контролната смес 

1)    Всички изисквания се прилагат към една и съща изпитвана смес 
2)     Не може да бъде дадена оптимална доза; дозата трябва да бъде регулирана, така че да се 
получи 
      изискваното съдържание на въздух 
3)     EN 480-11 е сравнителен метод. Допуска се използване на други методи за определяне на 
      пространствения фактор (например модифициран метод за точково изчисляване) при условие, 
че може 
      да се покаже, че те дават по  същество същите резултати както метода в EN 480-11. 
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Таблица III- 6: Допълнителни изисквания към ускорявящи свързването химични 
добавки 

(при еднаква консистенция) 
 
 

Свойство Сравнителен 
разтвор /бетон 

Метод за 
изпитване 

Изисквания 
 

Начало на свързването БДС EN 480-I 
строителен 
разтвор 

EN 480-2 При 20оС : изпитваната 
смес ≥ 30 min 
При 5оС : изпитваната 
смес ≤ 60% от 
контролната смес  

Якост на натиск БДС EN 480-1 
бетонна смес I 

БДС EN 12390-3 На 28 ден: изпитваната 
смес ≥ 80% от 
контролната смес 
На 90 ден: изпитваната 
смес ≥ изпитваната смес 
на 28 ден 

Съдържание на въздух в 
пресния бетон  

БДС EN 480-1 
бетонна смес I 
 

БДС EN 12350-7 Изпитваната смес ≤ 2% 
обемни части над 
контролната смес, ако 
не е обявено друго от 
производителя 

 
 
 
Таблица III - 7: Допълнителни изисквания към ускоряващи втвърдяването химични 

добавки 
(при еднаква консистенция) 

 
Свойство Сравнителен 

бетон 
Метод за 
изпитване 

Изисквания 
 

Якост на натиск БДС EN 480-1 смес I БДС EN 12390-3 При 20оС и 24 h : 
изпитваната смес 
≥120% от контролната 
смес 
При 20оС и 28 дни: 
изпитваната смес ≥ 90 
% от контролната смес  
При 5оС и 48 h: 
изпитваната смес 
≥130% от контролната 
смес 

Съдържание на въздух 
в пресния бетон 

БДС EN 480-1 смес I БДС EN 12350-7 Изпитваната смес ≤2% 
по обем над 
контролната смес, ако 
не е обявено друго от 
производителя   
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Таблица III- 8: Допълнителни изисквания към забавящи свързването химични добавки 

(при еднаква консистенция) 
 

Свойство Сравнителен 
разтвор /бетон 

Метод за изпитване Изисквания 
 

Време на свързване БДС EN 480-1 
строителен 
разтвор 

БДС EN 480-2 Начало : изпитваната 
смес ≥ контролната смес 
+ 90 min 
Край : изпитваната смес ≤ 
контролната смес + 360 
min  

Якост на натиск БДС EN 480-1 
бетонна  
смес I 

БДС EN 12390-3 На 7 ден : изпитваната 
смес ≥ 80% от 
контролната смес 
На 28 ден: изпитваната 
смес ≥ 90% от 
контролната смес  

Съдържание на въздух 
в пресния бетон 

БДС EN 480-1 
бетонна 
 смес I 

БДС EN 12350-7 Изпитвана смес ≤ 2% по 
обем над контролната 
смес, освен ако не е 
обявено друго от 
производителя   

 
  

 
Таблица III-9: Допълнителни изисквания към уплътняващи химични добавки 

(при еднаква консистенция или при едно и също w/c отношение 1) ) 
 

Свойство Сравнителен разтвор 
/бетон 

Метод за 
изпитване 

Изисквания 
 

Капилярна абсорбция БДС EN 480-1 разтвор БДС ЕN 480 - 5 Изпитван 7 дни след 7 
дневно отлежаване: 
изпитваната смес ≤ 50% 
по маса от контролната 
смес 
Изпитван 28дни след 90 
дневно отлежаване: 
изпитваната смес ≤ 60% 
по маса от контролната 
смес 

Якост на натиск БДС EN 480-1 бетонна 
смес I 

БДС EN 12390-3 На 28 ден : изпитваната 
смес ≥ 85% от 
контролната смес 

Съдържание на въздух 
в пресен бетон 

БДС EN 480-1 бетонна 
смес I 

БДС EN 12350-7 Изпитваната смес ≤ 2% 
обемни части над 
контролната смес, освен 
ако не е обявено друго от 
производителя   

1)  Всички изпитвания трябва да се извършват при еднаква консистенция или при едно и също w/c 
отношение.  
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Таблица III-10 Допълнителни изисквания към забавящи 
свързването/водонамаляващи/ пластифициращи химични добавки (при 

еднаква консистенция) 
 

 
 

Таблица III-11.1 Допълнителни изисквания към забавящи 
свързването/силноводонамаляващи/ суперпластифициращи химични добавки 

(при еднаква консистенция) 
 

 
 

Таблица III-11.2 Допълнителни изисквания към забавящи 
свързването/силноводонамаляващи/ суперпластифициращи химични добавки 

(при еднакво w/c отношение) 
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Таблица III-12 Допълнителни изисквания към ускоряващи 
свързването/водонамаляващи/ пластифициращи химични добавки (при 

еднаква консистенция) 
 

 
 
III.2 Основни области на приложение на химичните добавки: 
 
Водонамаляващи химични добавки : 
 

 намаляване на количеството на направната вода за получаване на необходимата 
консистенция – 5% - 12%; 

 увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на допълнително 
количество вода; 

 понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта; 
 повишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона; 
 повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона; 
 намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона; 
 икономия на цимент и др; 

 
Силноводонамаляващи химични добавки : 
 

 значително намаляване на количеството на направната вода за получаване на 
необходимата консистенция – 12% – 30%; 

 рязко увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на 
допълнително количество вода; 

 понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта; 
 повишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона; 
 повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона; 
 получаване самоуплътняващи се бетонни смеси; 
 намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона; 
 икономия на цимент и др; 

 
Водозадържащи химични добавки: 
 

 намаляване на водоотделянето на бетонните смеси (над 50%); 
 подобряване на еднородността на бетона; 
 повишаване на качеството на откритите бетонови повърхности; 
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Въздуховъвличащи химични добавки за: 
 

 чувствително повишаване на мразоустойчивостта на втвърдения бетон; 
 подобряване на устойчивостта на бетоновите повърхности срещу обрушване при 
наличие на антиобледенители; 

 подобряване на обработваемостта на бетонната смес; 
 повишаване на водонепропускливостта на бетона; 
 намаляване на разслояването на бетонната смес; 
 намаляване на водоотделянето на бетонната смес;  

 
Ускоряващи свързването химични добавки: 
 

 ускоряване на хидратацията на цимента и повишаване на якостта в началните 
срокове на втвърдяване; 

 производство на бетонни и стоманобетонни изделия; 
 бетонови работи при понижени температури; 

 
Ускоряващи втвърдяването химични добавки: 
 

 повишаване на якостта в началните срокове на втвърдяване; 
 производство на бетонни и стоманобетонни изделия; 
 бетонови работи при понижени температури. 

 
Забавящи свързването химични добавки: 
 

 удължаване на времето за транспортиране и полагане на бетонната смес 
(отворено време); 

 предотвратяване бърза загуба на консистенция на бетонната смес; 
 бетонови работи при повишени температури 35оС.  

 
Уплътняващи химични добавки: 
 

 бетонни и стоманобетонни конструкции, частично потопени във вода. 
 
Забавящи свързването водонамаляващи химични добавки: 
 

 намаляване на количеството на направната вода за получаване на необходимата 
консистенция – 5% - 12%; 

 увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на допълнително 
количество вода и увеличаване на отвореното време; 

 понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта; 
 повишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона; 
 повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона; 
 намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона; 
 икономия на цимент и др; 
 предотвратяване бърза загуба на консистенция на бетонната смес; 
 бетонови работи при повишени температури (30о – 35оС); 

 
Забавящи свързването силноводонамаляващи химични добавки: 
 

 значително намаляване на количеството на направната вода за получаване на 
необходимата консистенция – 12% – 30%; 



Химични добавки за бетони и разтвори съгласно БДС EN 934-2:2003. Определения. Приложения 

И. Ростовски, Н. Баровски Страница III-11 

 

 рязко увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на 
допълнително количество вода и увеличаване на отвореното време; 

 понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта; 
 повишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона; 
 повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона; 
 получаване самоуплътняващи се бетонни смеси; 
 намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона; 
 предотвратяване бърза загуба на консистенция на бетонната смес; 
 бетонови работи при повишени температури (30о – 35оС); 
 икономия на цимент и др; 

 
Ускоряващи свързването водонамаляващи химични добавки: 
 

 намаляване на количеството на направната вода за получаване на необходимата 
консистенция – 5% - 12%; 

 увеличаване на консистенцията на бетонната смес, без влагане на допълнително 
количество вода; 

 понижаване на водо-циментното отношение на бетона и увеличаване на якостта; 
 повишаване на водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетона; 
 повишаване на корозионната устойчивост и дълготрайността на бетона; 
 намаляване на съсъхването и пълзенето на бетона; 
 ускоряване на хидратацията на цимента и повишаване на якостта в началните 
срокове на втвърдяване; 

 производство на бетонни и стоманобетонни изделия; 
 бетонови работи при понижени температури; 
 икономия на цимент и др; 
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IV. Методи за изпитване на портландцимент. Механични изпитвания, обемно 
постоянство и времена на свързване  
IV.1.  Механични изпитвания на портланцимент (БДС EN 196-1) 
 
Циментът е финосмлян неорганичен материал, който при смесване с вода образува паста, 
свързваща и втвърдяваща в резултат на реакции и процеси на хидратация и който след 
втвърдяване запазва якостта си и стабилността си дори и под вода(БДС EN 206-1 т. 3.1.28). 
 
Механичните изпитвания на портландцимента обхващат определянето на якостта на 
натиск(задължително) и по желание якостта на огъване, на пробни тела с форма на призма с 
размери 40 mm х 40 mm х 160 mm. 
Пробните тела се отливат от разтвор с пластична консистенция със състав една масова част 
цимент, три масови части стандартен пясък и половин част вода (водоциментов фактор 0,50). 
Може да се използват пясъци, стандартизирани от CEN от различни източници и страни при 
условие, че е показано че якостта на цимента не се отклонява значително от тази, получена при 
използване на пясък за сравняване съгласно CEN. 
Пробните тела отлежават в кофражните форми във влажен въздух в продължение на 24 h, след 
което извадените от формите пробни тела се съхраняват във вода до момента на изпитване на 
якостта. 
На изискваната възраст пробните тела се изваждат от водата, счупват се на огъване, когато се 
изисква се определя якостта на огъване, или се счупват по друг подходящ начин, при който 
половинките призми не са подложени на опасни напрежения, и всяка половинка се изпитва за 
якост на натиск. 
В лабораторията, в която се приготвят пробните тела, трябва да се поддържа температура (20 ± 
2)°С и относителна влажност на въздуха най-малко 50 %. 
Във влажната камера или в голям шкаф за съхраняване на пробните тела заедно с формите трябва 
да се поддържа постоянна температура (20,0 ± 1,0)°С и относителна влажност на въздуха не 
по-ниска от 90 %. 
Ваните за съхраняване на пробните тела за отлежаване под вода и скарите, с които те са 
снабдени, трябва да са от материал, който не взаимодейства с цимента. Температурата на водата 
се поддържа (20,0 ± 1,0)°С. 
Температурата и относителната влажност на въздуха в лабораторията и температурата на водата 
във ваните за съхраняване на пробните тела трябва да се записва най-малко един път на ден в 
работно време. Температурата и относителната влажност на въздуха във влажната камера или 
шкафа трябва да се записват най-малко на всеки 4 h. 
Циментът, пясъкът, водата и апаратурата използвани за изготвяне на пробните тела трябва да са 
при температура (20 ± 2)°С. 
Приготвянето на разтворът за изпитване се извършва в смесител (лопаткова бъркалка), той се 
състои от: 
 
а) смесителен съд (чаша) от корозионноустойчива стомана с вместимост около 5 l и с форма и 

размери, показани на фигура IV-1, който е снабден с устройства, с помощта на които може 
здраво да се закрепи към рамката на смесителя по време на разбъркването и с помощта, на 
които височината на съда по отношение на лопатката и, до известна степен, разстоянието 
между лопатката и съда да могат да се нагласят фино и да се фиксират; 

 
b) лопатка от корозионноустойчива стомана с форма, размери и допустими отклонения, 

показани на фигура IV-1, която се върти около собствената си ос, а също така извършва и 
планетарно кръгово движение около оста на смесителния съд, задвижвана от електромотор 
при контролирана скорост. Двете посоки на въртене трябва да бъдат противоположни и 
отношението между двете скорости не трябва да бъде цяло число. 

 
Лопатките и смесителните съдове трябва да образуват комплекти, които винаги да се използват 
заедно. 
Разстоянието между лопатката и съда (чашата), показано на фигура IV-1 трябва да се проверява 
редовно. Разстоянието от (3 ± 1) mm се отнася за случая, когато лопатката в празния смесителен 
съд (чаша) е поставена колкото е възможно по-близо до стената. Когато директното измерване е 
невъзможно, могат да се използват прости шаблони (дебеломер, комплект от пластини). 
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Фиг.IV-1 а. Съд и лопатка на смесител за стандартен разтвор за изпитване на цимент, b. – общ вид 
на смесител 
 
Смесителят трябва да работи със скоростите, посочени в таблица IV-2. 
 

Таблица IV-1 – Скорости на лопатката 
 

 Въртене 
min−1 

Планетарно движение 
min−1 

Ниска скорост 140 ± 5 62 ± 5  

Висока скорост 285 ± 10 125 ± 10 

 
Кофражната формата трябва да се състои от три хоризонтални отделения, за да могат да се 
приготвят едновременно три пробни тела − призми с напречно сечение 40 mm х 40 mm и дължина 
160 mm. 
 
Една типична конструкция е показана на фигура IV-2. 
Формата трябва да е изработена от стомана с минимална дебелина на стените 10 mm. При 
доставка повърхността на всяка вътрешна стена трябва да бъде закалена до твърдост по Vickers 
най-малко HV 200. 

Фиг. IV-2 Кофражни форми за стандартно механично изпитване на портланцимент 
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Формата трябва да е изработена така, че пробните тела да се изваждат от нея, без да се 
повреждат. Всяка форма трябва да бъде снабдена с основна плоча от конструкционна стомана или 
чугун. Частите на формата в сглобено състояние трябва точно и здраво да са свързани една с 
друга и закрепени към основната плоча. 
Сглобяването трябва да бъде такова, че да не настъпва никаква деформация или видимо изтичане 
по време на работа. Основната плоча трябва да осигурява добър контакт с масата на 
уплътняващия уред и да бъде стабилна, за да не възникнат вторични вибрации. 
Когато почистената форма се сглоби за употреба, трябва да се използва подходящ материал за 
уплътняване за намазване на външните връзки на формата. Върху вътрешните повърхности на 
формата трябва да се нанесе тънък филм кофражно масло. 
За улесняване на пълненето на формата трябва да се използва плътно прилепваща метална 
наставка с вертикални стени с височина от 20 mm до 40 mm. При изглед отгоре наставката стените 
трябва да припокриват вътрешните стени на формата не повече от 1 mm. Външните стени на 
наставката трябва да имат закрепващо устройство, за да се фиксира точно положението й върху 
формата. 
За разпределение и отстраняване на излишния разтвор трябва да се използват две шпатули и една 
метална линия. 
 
Съставни части на строителния разтвор 
 
Пясък 
 
Пясъкът по CEN за сравняване, от който се поддържа ограничен запас като сравнителен материал, 
е естествен кварцов пясък, състоящ се предимно от закръглени зърна и има съдържание на SiO2 
най-малко    98 %. 
 
Зърнометричният му състав трябва да е в границите, посочени в таблица IV-1. 
 

Таблица IV-3 – Зърнометричен състав на пясък, препоръчван от CEN 
 
Размер на квадратния отвор на 
ситата (mm) 2,00 1,60 1,00 0,50 0,16 0,08 
Общ остатък върху ситото (%) 0 7 ± 5 33 ± 5 67 ± 5 87 ± 5 99 ± 1 

 

 
Фиг.IV-3 Стандартен пясък за изпитване на цимент. 

 
Циментът за изпитване трябва да бъде изложен на околния въздух за възможно минимално време. 
Когато циментът трябва да се съхранява повече от 24 часа, между вземането на проба и 
изпитването, той трябва да се съхранява в напълнени догоре и херметически затворени съдове, 
изработени от материал, който не реагира с цимента. 
Преди да се вземе отделна проба за изпитване, лабораторната проба трябва да се хомогенизира 
машинно или по друг начин, както е описано в EN 196-7. 
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За изпитвания за приемане трябва да се използва дестилирана или дейонизирана вода. За други 
изпитвания може да се използва питейна вода. В случай на спор трябва да се използва 
дестилирана или дейонизирана вода. 
Съотношението в масови части трябва да бъде една част цимент, три части пясък, стандартизиран 
по CEN и половин част вода (водоциментов фактор 0,50). 
Всеки замес за три пробни тела трябва да се състои от (450 ± 2) g цимент, (1350 ± 5) g пясък и 
(225 ± 1) g вода. 
Циментът и водата се измерват с везна. Когато водата се добавя по обем тя трябва да отмери с 
точност ± 1ml. Всяка порция цименто-пясъчен разтвор се смесва механично със смесителя. 
Времетраенето на различните етапи на смесване се отнася до времето, при което напрежението се 
включва/изключва и се поддържа в границите на ± 2 s. 
Процедурата на смесване е следната: 

a) водата и циментът се поставят в чашата внимателно, за да се избегне загубата на вода 
или цимент; 
b) непосредствено след като водата и циментът влязат в контакт, смесителят се пуска на 
ниска скорост (виж таблица 2), като се започва отчитането на времетраенето на етапите на 
разбъркване. Допълнително се отбелязва времето с точност до минута, като “нулево време”. 
След разбъркване в продължение на 30 s, пясъкът се добавя равномерно в продължение на 
следващите 30 s. Смесителят се превключва на висока скорост (виж таблица 2) и смесването 
продължава още 30 s; 
c) смесителят се спира за 90 s. През първите 30 s с гумена или пластмасова стъргалка се 
почиства разтворът, полепнал по стените и дъното на смесителния съд, като се изтласква 
към средата му; 
d) смесването продължава при висока скорост в продължение на 60 s. 

 
Пробните тела се кофрират непосредствено след приготвянето на разтвора. Във формата с плътно 
пристегната наставка, закрепена върху стръскващата апаратура, се подава с подходяща лопатка, 
директно от чашата на смесителя, веднъж или на части първият от двата слоя разтвор (всеки 
около 300 g) във всяко отделение на формата.  
Разтворът трябва да се разстила равномерно с помощта на по-голямата шпатула, която се държи 
вертикално, при което раменете й се допират с горния ръб на наставката, и която се придвижва 
еднократно напред и назад във всяко отделение на формата. Първият слой се уплътнява с 60 
стръсквания на апарат за стръскване (фиг.IV- 4). Запълва се вторият слой разтвор, изравнява се с 
малката шпатула и слоят се уплътнява с нови 60 стръсквания. 

Фиг.II- 4 Схема и общ вид на апарат за стръскване 
 
Формата се вдига внимателно от апарата за стръскване и наставката се отстранява. Излишният 
разтвор трябва да се отстрани незабавно с металната линия, която се държи почти вертикално, но 
наклонена по посоката на изравняване. Изтегля се бавно с напречно режещо движение по един 
път във всяко направление. Процедурата на изравняване се повтаря с металната линия, 
поддържана под подходящ ъгъл за заглаждане на повърхността. 
Останалият разтвор по ръбовете на формата след заглаждането се избърсва. 
Формите се маркират или етикетират за целите на идентификацията. 
Върху формата се поставя гладка стъклена плоча, стоманена плоча или плоча от непропусклив 
материал, която не взаимодейства с цимента, с приблизителни размери 210 mm х 185 mm х 6 mm. 
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Всяка покрита форма незабавно се поставя в хоризонтално положение във влажна камера или 
климатичен шкаф. Влажният въздух трябва да има свободен достъп до всички страни на формата. 
Формите не трябва да се поставят една върху друга. Всяка форма трябва да се изважда от 
камерата в часа, предвиден за нейното декофриране. 
Декофрирането на пробните тела се извършва внимателно, за да не се повредят пробните тела. За 
декофрирането на пробните тела могат да се използват чукове от гума или пластмаса, или 
специално изработено приспособление. Пробните тела, които ще се изпитват на възраст 24 часа, 
се изваждат от формите не по-рано от 20 min преди изпитването. За по-късни изпитвания на 
възраст по-голяма от 24 h, телата трябва да се изваждат от формите от 20 до 24 часа след 
формоването им. 
Декофрираните пробни тела за изпитване след 24 часа (или след 48 часа, когато е необходимо 
отлагане на декофрирането), се покриват с влажна кърпа до изпитването. Пробните тела, 
отделени за втвърдяване под вода, се означават по подходящ начин с цел по-късното им 
разпознаване с водоустойчиво мастило или молив. 
Означените пробни тела незабавно се потапят по подходящ начин, хоризонтално или вертикално, 
в съдове във вода с температура (20 ± 1)°С. Когато пробните тела се съхраняват хоризонтално, 
страничните повърхности, които са били вертикални при формоването, трябва да останат 
вертикални. 
Пробните тела се поставят върху решетки, отдалечени едно от друго така, че водата да има 
свободен достъп до шестте страни на пробните тела. По време на отлежаването разстоянието 
между пробните тела и дълбочината на водата над горната повърхност на пробните тела никога не 
трябва да бъде по-малко от 5 mm. 
Инсталацията трябва да осигурява постоянна температура на отлежаване; ако се използва система 
за циркулация на водата в съдовете за съхранение, скоростта на потока трябва да бъде колкото е 
възможно по-малка и да не предизвиква видима турбуленция. 
Преди да бъдат изпитани за всеки различен срок (освен тези за 24 часа и 48 часа в случай на 
забавено декофриране) пробните тела трябва да се изваждат от водата максимум 15 min преди 
изпитването. Отстранят се всички отлагания по изпитваните повърхности. До изпитването 
пробните тела се покриват с влажна кърпа. 
 
Възраст на пробните тела за изпитване на якост 
 
Възрастта на пробните тела трябва да се смята от времето на смесването на цимента с водата до 
началото на изпитването виж. Изпитванията за якост на различни възрасти се извършват в 
следните граници: 

 
24 часа ± 15 минути 
48 часа ± 30 минути 
72 часа ± 45 минути 
7 дни ± 2 часа 
≥ 28 дни ± 8 часа. 

 
Процедури за изпитване 
 
Якост на огъване  
 
Използва се методът на натоварване в три точки – фиг. IV-5. 
Призмата се поставя в апарата с една страничните си повърхности върху подпорните ролки и с 
надлъжната си ос перпендикулярно на подпорите. Към противоположната повърхност на призмата 
с помощта на натоварващата ролка се прилага вертикално товарът и той се повишава равномерно 
със скорост (50 ± 10) N/s до разрушаване. 
Половинките призми се съхраняват до изпитването за якост на натиск покрити с влажна кърпа. 
Якостта на огъване, Rf, в мегапаскали, се изчислява по формулата: 

 

3
f

f b
IxFx1,5

R =     

 
където: 
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fR  е якостта на огъване, в мегапаскали; 

b е размерът на страната на напречното сечение на призмата, в милиметри; 

fF  е товарът приложен в средата на призмата при разрушаване, в нютони; 

I е разстоянието между опорите, в милиметри. 
 

 
Фиг. IV-5 Изпитване на огъване на портландцимент 

 
Якост на натиск 
 
Изпитването се извършва върху половинки от призмите, разрушени при изпитването на огъване 
или с помощта на подходящо устройство (фиг. IV-6), което не подлага половинките призми на 
опасни напрежения. 

 
Фиг.IV-6 Устройство за определяне на якостта на натиск на портландцимент 

1. Сачмени лагери; 2. Плъзгач; 3. Възвратна пружина; 4. Сферична опора на машината; 5. Горна плоча на машината; 6. 
Сферична опора на закрепващото приспособление; 7. Горна плоча на закрепващото приспособление; 8. Пробно тяло; 9. 
Долна плоча на закрепващото приспособление; 10. Закрепващо приспособление; 11. Долна плоча на машината 

 
Половинките на призмата се центрират странично спрямо плочите на машината с точност ± 0,5 mm 
и надлъжно така, че краят на призмата да бъде издаден спрямо плочата или спрямо 
спомагателните пластини на около 10 mm. 
Натоварването се повишава равномерно със скорост (2400 ± 200) N/s през цялото време на 
натоварване до разрушаването. 
Когато натоварването се регулира ръчно, необходимо е да се вземат мерки за намаляване на 
скоростта на натоварване с наближаване на разрушаването, тъй като това влияе значително на 
резултата. 
Якостта на натиск Rc, изразена в мегапаскали, се изчислява по формулата: 
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където: 
 
Rc е якостта на натиск, в мегапаскали; 
 
Fc е максималният товар при разрушаване, в нютони; 
 
1600 е площта на плочите на машината или на спомагателните плочи (40 mm х 40 mm), в 
квадратни милиметри. 

 
Резултатът от изпитването за якост на огъване се пресмята като средноаритметична стойност на 
трите отделни резултата, изразени с точност до 0,1 МРа, получени от определянето, извършено 
върху серия от три призми. 
Средноаритметичната стойност се изразява с точност до 0,1 МРа. Отделните резултати се 
записват. Записва се пресметнатата средна стойност. 
Резултатът от изпитването за якост на натиск се изчислява като средноаритметична стойност от 
шестте отделни резултати, изразени с точност 0,1 МРа, получени при шестте определяния, 
направени за серията изпитвания на трите призми. 
Когато един от получените шест индивидуални резултата се отклонява с повече от ± 10% от 
средната стойност, този резултат се елиминира и се изчислява средноаритметичната стойност от 
петте останали резултата. Когато един от останалите пет резултата се отклонява повече от ± 10% 
спрямо средната им стойност, елиминира се цялата серия измервания и определението се повтаря. 
Средноаритметичната стойност се изразява с точност до 0,1 МРа. Отделните резултати се 
записват. Записва се пресметнатата средна стойност и дали някой резултат е елиминиран. 
 
II.2  Обемно постоянство и времена на свързване (БДС EN 196-3). 
 
Принцип на изпитване 
Циментова паста със стандартна консистенция има определено съпротивление при проникване на 
стандартен накрайник. Водата необходима за такава паста се определя чрез няколко изпитвания 
за проникване в пасти с различни количества на водата. 
Времето на свързване се определя чрез наблюдение на проникването на игла в циментова паста 
със стандартна консистенция, докато достигне определена стойност. 
Обемопостоянството се определя чрез наблюдение на разширението на обема на циментова паста 
със стандартна консистенция, установено чрез относителното движение на две игли. 
В лабораторията за подготовка и изпитване на пробните тела трябва да се поддържа температура 
(20 ± 2)°С и относителна влажност не по-малко от 50 %. 
Температурата и относителната влажност на въздуха в лабораторията и температурата на водата в 
съдовете за отлежаване трябва да се записват поне един път дневно през работния ден. 
Използваните за изготвянето на циментовите пробни тела цимент, вода и апаратура трябва да 
бъдат с температура (20 ± 2)°С. 
Когато е посочен температурен интервал, зададената температура, на която трябва да бъдат 
установени контролите, трябва да бъде средната стойност в интервала. 
посочва и трябва да се използва. 
Процедура 
Претеглят се с помощта на везна 500 g цимент с точност ± 1 g и определено количество вода, 
например 125 g. Когато водата се измерва по обем, като се използва цилиндър или бюрета те 
трябва да позволяват дозиране с точност от ± 1 ml. Всеки замес се разбърква механично като се 
използва бъркалка (виж т.II.1та. Времетраенето на отделните етапи на разбъркване се отнася до 
времето, при което електрозахранването се включва/изключва и трябва да се поддържа в 
границите на ± 2 s. 
С бъркалка в действие: 

а) циментът и водата се поставят в чашата, така че да се избегне загуба на вода или 
цимент; добавянето се извършва за 10 s. 
b) незабавно се включва бъркалката на ниска скорост, като започва отчитането на 
времетраенето на етапите на разбъркване. Допълнително се отбелязва времето с точност 
до минута като “нулево време”. 
c) бъркалката се спира след 90 s за 30 s и с помощта на подходяща гумена или пластмасова 
стъргалка се отстранява цялата паста прилепнала до стената и дъното на чашата и се 
поставя в средата на чашата. 
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d) бъркалката се включва отново и се върти на бавни обороти за още 90 s. Общото време 
за работа на бъркалката трябва да бъде 3 min. 

Пастата незабавно се прехвърля във форма – пресечен конус (фиг.IV-7), която предварително е 
поставена върху леко смазаната стъклена плочка, и формата се запълва с излишък, без 
прекомерно стръскване или вибриране. Всички празнини в пастата се отстраняват чрез 
внимателно почукване на леко препълнената форма върху юмрука на ръката. Излишъкът се 
отстранява чрез внимателно режещо движение с правоъгълна линия по такъв начин, че пастата да 
запълни формата и да има гладка горна повърхност. 
Определяне на стандартната консистенция 
Използва се уред на  Vicat с цилиндричен накрайник (фиг.IV–7), като накрайникът се опира върху 
плочката, която ще се използва за основа и се регулира така, че стрелката да показва нула по 
скалата. Накрайникът се вдига до изходно положение. Веднага след заглаждане на пастата, 
плочката заедно с формата се поставят на уреда на Vicat, така че накрайникът да се намира в 
центъра на формата. Накрайникът се сваля внимателно надолу, докато докосне повърхността на 
пастата. Задържа се в това състояние между 1 s и 2  s, за да се избегне началната скорост или 
прекомерното ускорение на подвижните части. След това подвижните части се освобождават 
бързо и се оставя накрайникът да потъне вертикално в центъра на пастата. Освобождаването на 
накрайника трябва да стане 4 min ± 10 s след началото на отчитане на времето (нулевото време). 
Отчита се показанието по скалата поне 5 s след спиране на потъването на накрайника, или 30 s 
след пускането му, като определящо е по-ранното от двете. 
Записва се показанието на скалата, което дава разстоянието между долната повърхност на 
накрайника и плочката на основата, както и съдържанието на водата в пастата, изразено като 
процент по отношение на масата на цимента. Накрайникът трябва да се почиства след всяко 
изпитване.  
Изпитването се повтаря с пасти, съдържащи различно количество вода, докато се открие такава, 
при която разстоянието между накрайника и плочката на основата е (6 ± 2) mm. Това количество 
вода, с точност до 0,5 %, се приема като водата необходима за получаване на паста със 
стандартна консистенция. 
Определяне на времето на свързване 
Цилиндричният накрайник, използван за определяне на стандартната консистенция се сваля и се 
замества с игла, която трябва да бъде от стомана и да има форма на прав цилиндър с ефективна 
дължина най-малко 45 mm и диаметър (1,13 ± 0,05) mm. Общата маса на подвижните части трябва 
да бъде (300 ± 1) g. Тяхното движение трябва да бъде вертикално, без значително триене, а осите 
им трябва да съвпадат с тези на иглата. 
Преди изпитването уредът на Vicat се настройва с игла, поставена в началото на изпитването, като 
тя се допира до плочката на основата, която ще се използва, поставя се в съда и се регулира 
стрелката да показва нула по скалата. Иглата се издига до изходно положение. 
Запълва се форма на Vicat с паста със стандартна консистенция. 
Запълнената форма с плочата на основата й се поставят в съд, прибавя се вода, така че 
повърхността на пастата да бъде под вода на дълбочина поне 5 mm и се съхранява в 
термостатичен резервоар с контролирана температура при (20,0 ± 1,0)°С. След определено време, 
формата, плочката на основата и съда се прехвърлят под иглата на уреда на Vicat. Иглата се 
спуска бавно, докато докосне повърхността на пастата. Задържа се в това положение между 1 s и 2 
s, за да се избегне началната скорост или прекаленото ускоряване на подвижните части. След това 
подвижните части бързо се освобождават и иглата се оставя да проникне вертикално в пастата. 
Отчита се показанието на скалата, когато потъването е спряло, или 30 s след пускането на иглата, 
като определящо е по-ранното от двете. 
Записва се показанието по скалата, което показва разстоянието между края на иглата и плочката 
на основата, и времето от началото на отчитане. Изпитването се повтаря върху същата проба през 
подходящи интервали от време, например през 10 min, на подходящо разположени позиции на 
разстояние не по-малко от 8 mm от ръба на формата или 5 mm едно от друго и не по-малко от 10 
mm от мястото на предишното изпитване за определяне на потъването. Между различните 
изпитвания за определяне на потъването, пробата се държи в съд в термостатичния резервоар с 
контролирана температура. Иглата на Vicat се почиства веднага след всяко потъване. Пробното 
тяло се запазва, ако трябва да се определи времето на края на свързване. 
За време на начало на свързване на цимента се записва, с точност 5 min, изминалото време, 
измерено от началото на отчитането до момента, в който разстоянието между иглата и плочката 
на основата е (6 ± 3) mm.  
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Определяне на времето на край на свързването 
 
Запълнената форма се обръща върху плочката на основата си, така че опитите за определяне на 
края на свързването да се правят по долната част на пробата, която първоначално е била в 
контакт с плочката на основата. Потапят се формата и плочката на основата в съд с вода и се 
съхраняват в термостатичния резервоар с контролирана температура при температура (20,0 ± 
1,0)°С. След определено време, формата, плочката на основата и съда се прехвърлят под иглата 
на уреда на Vicat. Иглата се спуска бавно, докато докосне повърхността на пастата. Задържа се в 
това положение между 1 s и 2 s, за да се избегне началната скорост или прекаленото ускоряване 
на подвижните части. След това подвижните части бързо се освобождават и иглата се оставя да 
проникне вертикално в пастата. Отчита се показанието на скалата, когато потъването е спряло, 
или 30 s след пускането на иглата, като определящо е по-ранното от двете. 
Изпитването се повтаря през подходящи интервали от време, например през 30 min, върху същата 
проба на подходящо разположени позиции, на разстояние не по-малко от 8 mm от ръба на 
формата или 5 mm една от друга и не по-малко от 10 mm от мястото на предишното изпитване за 
определяне на потъването. Между различните изпитвания за определяне на проникването, 
пробата се държи в термостатичния резервоар с контролирана температура Иглата на Vicat се 
почиства веднага след всяко потъване. 
Записва се времето, при което иглата за пръв път прониква само 0,5 mm в пробата и времето от 
началото на отчитането. Това е времето, при което пръстеновидното приспособление за пръв път 
не оставя отпечатък върху пробата, и може точно да се установи чрез намаляване на интервала от 
време между изпитванията за определяне на проникването, в близост до момента на края на 
свързване. Краят на времето на свързване се потвърждава чрез отчитане поне на още две места.  
 

 
 

    
Фиг.IV-7 Апарат на Vicat с форма, съд за вода, цилиндричен накрайник и игли за определяне на 

времената на свързване 
1 Форма; 2 Коригираща маса; 3 Основна плоча; 4 Съд; 5 Вода; 6 Въздушен луфт (∅ ≈ 1,5); 7 Въздушен луфт; 8 Поглед от 
долната страна на иглата с приспособление за определяне на времето на края на свързване 
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Определяне на обемопостоянството 
 
Използва се т.нар. уред на Льо Шателие. Формата трябва да бъде изработена от некородиращ 
еластичен метал, напр. месинг, с индикаторни игли и трябва да бъде с размери, показани на фиг. 
IV-8). Еластичността на формата трябва да бъде такава, че действието на маса от (300 ± 1) g да 
увеличи разстоянието между индикаторните краища на иглите не по-малко от 15,0 mm без 
продължаваща деформация. 
За всяка форма трябва да има двойка от плочки за основа и покриване, от непропусклив материал, 
устойчив по отношение на циментова паста, например от плоско стъкло. Всяка плочка трябва да 
бъде по-голяма от формата. Покриващата плочка трябва да тежи най-малко 75 g; върху плочката 
може да се постави допълнителна малка маса, за да се удовлетвори това изискване. 
Процедура 
Подготвя се циментова паста със стандартна консистенция. Поставя се леко омаслена форма на Le 
Chatelier върху леко омаслена долна плочка и веднага се запълва само ръчно, без прекомерно 
стръскване или вибриране и, ако е необходимо, с помощта на правоъгълна линия се заглажда 
горната повърхност. При запълването трябва да се предпази прорезът на формата от неочаквано 
отваряне, например като се натиска с пръсти или се използва подходящ каучуков пръстен. 
Формата се покрива с леко омаслена покривна плочка, поставя се допълнителната маса, ако е 
необходимо, и след това целият комплект веднага се поставя във влажна камера. Оставя се там 
24 h ±  30 min при температура (20 ± 1)°С и относителна влажност не по-ниска от 90 %. 
В края на периода от 24 h ±  30 min се измерва разстоянието (А) между индикаторните точки с 
точност 0,5 mm. След това формата се загрява бавно до кипене за (30 ± 5) min и се поддържа 
водната баня при кипене в продължение на 3 h ± 5 min. 
В края на периода на кипене може да се измери разстоянието (В) между индикаторните точки с 
точност 0,5 mm. 
Горещата форма се изважда и се охлажда до температурата в лабораторията. Измерва се 
разстоянието (С) между индикаторните точки с точност 0,5 mm. 
Записват се измерванията А и С и се изчислява разликата (С – А) с точност до милиметър. Ако 
разширението надвишава определените граници за цимента, трябва да се проведе повторно 
определяне. Записва се с точност до милиметър стойността на (С – А), или средноаритметичното 
от двете стойности, когато е извършено повторно определяне. 
Когато пресният цимент не съответства на определените изисквания за обемопостоянството, той 
може да бъде изпитан след отлежаване. За тази цел циментът се разстила на слой с дебелина от 
около 70 mm и се съхранява в продължение на 7 дни във въздушна среда при температура 
(20 ± 2)°С и относителна влажност не по-малка от 50 %. След това циментът се изпитва повторно. 
 

Фиг. IV-8 Уред на Le Chartelier за определяне на обемно постоянство на портландцимент 
1 – прорез, 2 – покривни стъклени плочки. 
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V. Бетонна смес съгласно БДС EN 12350:2002. Вземане на проби от бетонната смес. 
Изпитване на бетонната смес – консистенция, обемна плътност, водоотделяне, 
резслояване, съдържание на въздух. 
 
Въпросът за вземането на проби от бетонната смес е разгледан подробно в част I на 
настоящото учебно пособие. 
 
V.1. Консистенция 
Консистенцията е важно технологично свойство на бетонната смес. Тя се характеризира 
като способност на сместа да се деформира и да се движи по действие на собственото си 
тегли или други външни фактори – стръсквания, вибрации.  В строителната практика са 
разработени редица методи за количествено определяне на консистенцията, като нито 
един от тях не е универсален.  
 
Измерване на консистенцията по метода на слягане – БДС EN 12350-2 
 
Бетонната смес се уплътнява във форма с вид на пресечен конус (фиг.V-1). Формата и 
основната плоча се навлажняват и формата се поставя върху хоризонталната повърхнина 
на основата. По време на запълването на формата, тя се притиска плътно към основната 
плоча или чрез захващане със скоби, или чрез застъпване върху двете степенки. 
Формата се запълва на три слоя като всеки слой след уплътняване е с дебелина около 
една трета от височината на пресечения конус.  Всеки от пластовете се уплътнява чрез 
щиковане (мушкане) с метална пръчка със заоблен край, с дебелина (16±1) mm и 
дължина (600±5)mm. Ударите се разпределят равномерно по цялото напречно сечение на 
всеки слой. За най-долния слой е нужно пръчката леко да се наклони и около половината 
от ударите да бъдат нанесени спираловидно към центъра. Вторият и третият слой се 
уплътняват по цялата дълбочина, така че ударите да проникват малко в по-долния слой. 
При полагане на последния слой бетонът се оставя да препълни формата преди да се 
започне уплътняването. 
В случай че след уплътняването на последния слой бетонът се слегне под горния ръб на 
формата, се добавя бетон, така че винаги да има в излишък над горния ръб. След като 
горният слой се уплътни, повърхността на бетона се отсича чрез изрязване и въртеливи 
движения на пръчката. 
Разлетият бетон се почиства от повърхнината на основата. Формата се отстранява от 
бетона като се издига внимателно във вертикална посока. 
Повдигането на формата се извършва в продължение на 2 s до 5 s чрез плавно движение 
във вертикална посока, без да се оказват странични или усукващи движения върху 
бетона. 
Цялата операция от началото на запълването до отстраняването на формата се провежда 
без прекъсване в рамките на не повече от 150 s. 
Веднага след изтеглянето на формата се измерва и записва слягането (h) като се 
определя разликата между височината на формата и тази на най-високата точка на 
слегналата се бетонна проба. 
Резултатите са валидни само когато се получи измеримо слягане, т.е. когато бетонът 
остава непроменен и симетричен, както е показано на фигура V-2 (а). 
 
Ако пробното тяло се разкриви, както е показано на фигура V-2 (b), се прави ново пробно 
тяло и процедурата се повтаря. 
Ако при две последователни изпитвания се получи неправилно слягане, то бетонната 
смес няма нужната пластичност и кохезия за провеждане на изпитване за определяне на 
слягането. 
Измеримото слягане (h) се записва с точност 10 mm, както е показано на фигура V-3. 
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Фиг.V-1 Стандартен конус за определяне на слягане по БДС EN 12350-2 

Височина – 300mm, диаметър на долната основа – 200 mm, диаметър на горната основа – 100 mm, дебелина 
на ламарината – над 1.5 mm. 

 

  
Фиг. V-2 (а) Непроменена симетрична проба 

– измеримо слягане 
Фиг. V-2 (b) Изкривяване на пробата – 

неправилно слягане 
 

 
Фиг. V-3 Измерване на слягането 

 

Определянето на слягането е чувствително към изменение на консистенцията на бетона, 
отговаряща на слягане между 10 mm и 210 mm. Извън тези граници измерването на 
слягането може да бъде неприложимо. В такива случаи трябва да се прилагат други 
методи за определяне на консистенцията. 
 

Определянето на слягането не е подходящо като мярка за консистенцията, ако слягането 
продължи да се променя и една минута след изтеглянето на конуса. 
 

Този метод не е подходящ, когато максималният размер на зърното на едрия добавъчен 
материал в бетона е  по-голям от 40 mm. 
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Измерване на консистенцията по метода Vebe – БДС EN 12350-3 
 
Необходима апаратура  
 
Апарат на Vebe ( консистометър )  - фиг.V-4 
 
Съд от метал, некородиращ от циментовата паста, с цилиндрична форма ( А ), с 
вътрешен диаметър    240 mm ± 5 mm и височина 200 mm ± 2 mm. Дебелината на 
стената е приблизително 3 mm, а тази на основата около 7,5 mm. Съдът е непропусклив и 
с достатъчна коравина за да запази своята форма при грубо ползване. Той е снабден с 
дръжки и скоби, които дават възможност за сигурно затягане към горната страна на 
вибрационната маса ( G ) (виж 4.1.4) с помощта на крилчати гайки ( Н ). 
 
Форма, направена от метал, некородиращ от циментовата паста, не по-тънък от 1,5 mm. 
Вътрешната част на формата трябва да бъде гладка, без изпъкнали части като издадени 
нитове и неравности. Формата е във вид на пресечен конус със следните вътрешни 
размери: 

- диаметър на долната основата: 200 mm ± 2 mm 
- диаметър на горната основа: 100 mm ± 2 mm 
- височина: 300 mm ± 2 mm 

Горната и долната основа на формата са успоредни и отворени и са в равнини 
перпендикулярни на оста. Формата има две дръжки в близост до горната основа, на около 
две трети от височината, за да може да се издига от излятата бетонна проба във 
вертикална посока, както се изисква в процедурата за изпитване. 
 
Диск, прозрачен, хоризонтален ( С ), прикрепен към прът ( J ), който се плъзга 
вертикално през втулка     ( Е ) монтирана към въртящо се рамо ( N ), чието положение 
може да бъде фиксирано с винт ( Q ). Към въртящото се рамо е монтирана фуния ( D ), 
чийто долен край съвпада с горния край на коничната форма, когато последната е 
центрирана в съда. Въртящото се рамо е поставено в гнездо ( М ) и може да бъде 
фиксирано с винт ( F ). При правилно положение осите на пръта и на фунията съвпадат с 
оста на съда. Прозрачният диск има диаметър  230 mm ± 2 mm и дебелина 10 mm ± 2 
mm. Тежестта ( Р ) поставена непосредствено върху диска е определена така, че 
подвижната група, състояща се от прът, диск и тежест има маса 2750 g ± 50 g. Прътът е 
снабден със скала с деления през 5 mm, за отчитане на слягането на бетона. 
 
Вибрационна маса ( G ) с дължина 380 mm ± 3 mm и широчина 260 mm ± 3 mm 
лежаща на четири гумени амортисьора върху куха основа ( К ), която е подпряна на три 
гумени стъпки. Към дъното на масата е фиксиран надеждно вибратор ( L ). Вибраторът е с 
номинална честота от 50 Hz до 60 Hz. Вертикалната амплитуда на плочата с празен съд 
отгоре е приблизително ± 0,5 mm. 
 
Пръчка за разбъркване, прав стоманен прът, с кръгло напречно сечение, с диаметър 
около 16 mm, дължина около 600 mm и заоблени ръбове. 
 
Хронометър или часовник, който измерва с точност до 1 секунда. 
 
Съд за повторно хомогенизиране, плосък съд с твърда конструкция, направен от 
неабсорбиращ материал, некородиращ от циментовата паста. Той има точно определени 
размери, така че бетонът да може добре да се разбърка с помощта на квадратната 
лопатка. 
 
Лопатка, с квадратна форма 
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Лопатка за загребване, с приблизителна широчина от 100 mm. 
 
Бетонната смес се полага и уплътнява във форма за изпитване на слягането. Формата се 
изважда от бетона и един прозрачен диск се завърта и внимателно се спуска надолу 
докато допре бетона. Слягането на бетона се отчита. Вибрационната маса се пуска в 
действие и се измерва времето, за което долната повърхнина на прозрачния диск влезе в 
пълен контакт с циментовата паста ( време на вибриране по Vebe). 
 

Фиг.V-4 Апарат на Vebe(консистометър) 
 
Процедурата по определяне на консистенята по метода Vebe се състои в следното: 
 
Апаратът на Vebe се поставя върху твърда хоризонтална основа, осигуряваща стабилно 
закрепване на съда      ( А ) към вибрационната маса ( G ) чрез крилчати гайки ( Н ). 
Формата ( В ) се навлажнява и се поставя в съда. Фунията ( D ) се монтира върху 
формата, докато се долепи до нея. Затяга се винтът ( F ) така, че формата да не се 
отделя от дъното на съда.  
 
От бетонната проба, получена в съответствие с БДС EN 12350-1, формата се запълва на 
три слоя като всеки слой след уплътняване е с дебелина около една трета от височината 
на пресечения конус. Всеки слой се уплътнява с по 25 удара на пръчката. Ударите се 
разпределят равномерно по цялото напречно сечение на всеки слой. За най-долния слой 
е нужно пръчката леко да се наклони и около половината от ударите да бъдат нанесени 
спираловидно към центъра. Вторият и третият слой се уплътняват по цялата дълбочина, 
така че ударите проникват малко в по-долния слой. При полагане на последния слой 
бетонът се оставя да препълни формата преди да се започне уплътняването. Ако е 
необходимо, се прибавя още бетон като излишък над ръба на формата по време на 
уплътняването. 
 
След като горният пласт е уплътнен винтът ( F ) се отпуска, фунията ( D ) се повдига и 
завърта, а винтът ( F ) се затяга в новото положение. Осигурява се формата ( В ) да не се 
издигне и да се движи преждевременно, а бетонът да не се разсипе в съда ( А ).  
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Повърхността на бетона се отсича на нивото на горния ръб на формата чрез изрязване и 
въртеливи движения на пръчката. Отстранява се формата ( В ) от бетона чрез внимателно 
вертикално повдигане с помощта на дръжките. Повдигането на формата се извършва 
плавно в продължение на 2 s до 5 s без да се оказват странични или усукващи движения 
върху бетона. 
Ако бетонът се слегне неправилно, както е показано на фигура V-5 b), или пълно, както е 
показано на фигура     V-5 с), или се слегне до край като контактува със стената на съда ( 
А ), това се отбелязва. 
Ако бетонът се е слегнал без допир със стената на съда ( А ) и е получено слягане, както 
е показано на фигура V-5 а), това се отбелязва. 
Прозрачният диск ( С ) се завърта, така че да е над горния край на бетона, разхлабва се 
винтът ( Q ) и диска се спуска много внимателно докато се получи контакт с бетона. 
Ако се е получило измеримо слягане, винтът ( Q ) се затяга щом дискът ( С ) допре до 
най-високата точка на бетона. Стойността на слягането се отчита по скалата ( J ) и се 
записва. Винтът ( Q ) се отпуска, за да се даде възможност на диска ( С ) свободно да се 
плъзне надолу в съда и да влезе в контакт с бетона. 
Ако не се е получило измеримо слягане, винтът ( Q ) се отпуска за да позволи на диска ( 
С ) да следва слягането на бетона в съда. 
Вибрационната маса и хронометърът се включват едновременно. През прозрачния диск ( 
С ) се наблюдава слягането на бетона. Щом като долната повърхност на диска ( С ) влезе 
в пълен контакт с циментовата паста, хронометърът се спира и вибрационната маса се 
изключва. Времето се записва с точност до секунда. 
 

   
Фиг. V-5 а Правилно слагяне Фиг. V-5 b Неправилно 

слагяне 
Фиг. V-5 c Пълно слягане 

 
Методът Vebe е неприложим за бетон, при който максималният размер на добавъчния 
материал превишава 63 mm. 
 
Ако времето на вибриране по Vebe е по-малко от 5 s или по-голямо от 30 s, бетонът има 
консистенция, за която изпитването по този метод е неподходящо. 
 
Измерване на консистенцията чрез степен на уплътняване – БДС EN 12350-4 
 
Необходима апаратура 
 
Съд от метал, некородиращ от циментовата паста. Вътрешните размери са: 
 
основа: (200 ± 2) mm x (200 ± 2) mm 
височина: 400 mm ± 2 mm 
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Дебелината на основата и стените трябва да е най-малко 1,5 mm. 
 
Мистрия с гладка повърхност (виж фигура V-6) 
 
Размерите са в милиметри 

 
Фиг. V-6 Мистрия 

 
Уреди за уплътняване на бетона, един от следните: 
 
- вътрешен вибратор: с минимална честота около 120 Hz ( 7200 цикъла за минута ) 
Диаметърът на вътрешния вибратор не трябва да превишава една четвърт от най-малкия 
размер на съда; 
 
- вибрационна маса: с минимална честота около 40 Hz ( 2400 цикъла за минута ). 
 
Употребата на вибрационна маса е препоръчителния метод. 
 
Съд за повторно хомогенизиране, плосък съд с корава конструкция, направен от 
неабсорбиращ материал, некородиращ от циментовата паста. Той трябва да има 
подходящи размери, за да може бетона да се пребърка добре с квадратна лопатката. 
 
Лопатка, с квадратна форма 
 
Цикла за заглаждане, с дължина по-голяма от 200 mm 
Линия 
Влажна кърпа 
Вземане на проби 
 
Бетонната проба се взема в съответствие с методите, описани в EN 12350-1 
Пробата се пребърква преди провеждане на изпитването. 

Процедура по изпитването 
 
Съдът се почиства и вътрешните му стени се навлажняват с помощта на влажна кърпа. 
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Съдът се напълва, без да се уплътнява, поставяйки последователно наклонената мистрия 
върху четирите горни ръба на съда. Когато съдът се напълни, бетона над горните ръбове 
се изрязва с помощта на циклата по такъв начин, че да избегне уплътняващ ефект. 
 
Бетонът се уплътнява с помощта на вибрационната маса или чрез вътрешен вибратор, 
докато престане намаляването на обема. По време на уплътняването трябва да се избягва 
загуба на бетон вследствие пръскане или изтичане. 
След уплътняването се определя стойността s ( виж фигура V-7 ), т.е. средноаритметична 
стойност на разстоянията между повърхността на уплътнения бетон и горния ръб на съда 
с точност до един милиметър. Тази стойност се получава чрез измерване в средата на 
всяка страна на съда. 
 

 
Фиг. V-7 Бетон в съда, преди и след уплътняването и общ изглед на съда 

 
Изчисляване и изразяване на резултатите 
 
Степента на уплътняване се определя по формулата: 
 

sh
h

c
−

=  

 
където: 
h   е вътрешната височина на съда в милиметри; 
s    е средноаритметичната стойност на четирите разстояния от повърхността на 
уплътнения бетон до горните ръбове на съда, с точност до един милиметър. 
Резултатът се записва с точност до два десетични знака. 
 
Измерване на консистенцията чрез мярка на разстилане при стръскване – БДС 
EN 12350-5 
 

Необходима апаратура 
 
Уред за стръскване ( виж фигура V-8 ), състоящ се от: подвижна част с равнинна плоча 
с размери (700 ± 2) mm х (700 ± 2) mm, върху която се полага бетона. Тя е свързана с 
панти към твърда основа, върху която може да пада от определена височина. 
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Горната повърхност на подвижната част е равна метална плоча с дебелина най-малко 2 
mm. Металната повърхност е некородираща от циментовата паста. Подвижната част тежи 
( 16 ± 0,5 ) kg и може да бъде прикрепена чрез разглобяема панта, за да може да се 
претегли. Конструкцията на плочата не трябва да допуска деформиране на горната 
повърхност. Плочата е свързана с основата така, че да не се допусне попадането на 
добавъчен материал между повърхностите, свързани с пантите. 
Центърът на плочата е маркиран с кръст, чиито линии са успоредни на ръбовете й и с 
окръжност с диаметър (210 ± 1) mm.  
В предните ъгли на плочата към долната страна на подвижната част са здраво закрепени 
две твърди опорни блокчета. Те са неабсорбиращи и не се деформират при намокряне. Те 
пренасят товара от плочата до основата без да се деформира плочата. Основната рамка е 
конструирана така, че този товар се предава директно на повърхността, върху която е 
поставена апаратурата. Това намалява до минимум опасността плочата да отскочи при 
падане. 
Трябва да се предвидят подложки, за да се осигури стабилността на уреда при употреба. 
Височината на падане на подвижната част, измерена в средата на челния й ръб, е 
ограничена до (40 ± 1) mm чрез един или повече ограничители. 
За повдигане на подвижната част трябва да има дръжка или повдигащ механизъм за да е 
сигурно, че тя се повдига без рязко движение и че пада свободно върху основата от 
височината, на която е била повдигната. 
 
Форма от метал, некородиращ от циментовата паста и не по-тънък от 1,5 mm. 
Вътрешната повърхност на формата трябва да бъде гладка, без изпъкнали части като 
издадени нитове и неравности. Формата е във вид на пресечен  конус със следните 
вътрешни размери: 
 диаметър на долната основа: (200 ± 2) mm; 
 диаметър на горната основа: (130 ± 2) mm; 
 височина: (200 ± 2) mm; 
Горната и долната основа на формата са успоредни и отворени и са в равнини 
перпендикулярни на оста. Формата има две дръжки в близост до горната основа и 
фиксиращи скоби или стeпенки в близост до долната основа, които да осигурят 
неподвижност. Възможно е формата да бъде закрепена със скоби само в случай, че 
закрепващото устройство може да се отмести изцяло без да се премества формата и без 
да влияе на слягането. 
Трамбовка, направена от твърд материал, с квадратно напречно сечение със страна (40 
± 1) mm и дължина около 200 mm. За да се получи дръжка на трамбовката, следващите 
120 mm до 150 mm са оформени с кръгло напречно сечение (виж фигура V-9) 
Линия с дължина най-малко 700 mm и с деления през 5 mm по цялата дължина. 
Съд за повторно хомогенизиране, плосък съд с корава конструкция, направен от 
неабсорбиращ материал, некородиращ от циментовата паста. Той има точно определени 
размери, така че бетонът да може добре да се разбърка с помощта на квадратната 
лопатка. 
Лопатка, с квадратна форма 
Влажна кърпа 
Лопатка за загребване, с приблизителна широчина от 100 mm. 
Хронометър или часовник, който отмерва с точност до 1 секунда. 

Процедура по изпитването 
Уредът за стръскване се поставя върху равна хоризонтална повърхнина, без външни 
вибрации или удари. Свързаната с панти подвижна част се проверява за свободно 
движение нагоре до горния ограничител и за свободно падане до долния ограничител. 
Уредът се подпира така, че при падане на подвижната част до долния ограничител да се 
сведе до минимум отскачането й. 
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Непосредствено преди изпитването уредът и формата се почистват и навлажняват, като 
излишната влага се отстранява. 
Опорните блокчета се поддържат чисти. Формата се поставя в центъра на горната плоча 
и се закрепва в това положение, с помощта на двете подложки или на магнит. 
 
Формата се напълва с бетон с помощта на лопатката за загребване на два еднакви пласта 
и всеки пласт се хоризонтира като се трамбова десет пъти леко с трамбовката. Ако е 
необходимо се добавя още бетон към втория пласт, за да има излишък над горния ръб на 
формата. Нивото на бетона се срязва чрез трамбовката нивото на горния ръб на формата 
и повърхността на горната плоча се почиства от излишния бетон. 
Изчаква се 30 s след срязването на бетона и формата се издига с помощта на дръжките в 
продължение на 1 s до 3 s. Уредът се стабилизира чрез стъпване върху предния край на 
опорната рамка и подвижната част се повдига бавно докато стигне до горния ограничител 
по такъв начин, че да не се получи твърд удар между нея и ограничителя. Подвижната 
част се пуска да падне свободно до долния ограничител. Този цикъл се повтаря общо 15 
пъти, като всеки цикъл трае не по-малко от 1 s и не повече от 3 s. С линията се измерват 
максималните размери на разстилането на бетона в две направления, d1 и d2 ( виж 
фигура V-10 ), успоредни на ръбовете на плочата и двата размера се записват с точност 
до 10 mm. 

Фиг. V-8 - Обикновен уред за стръскване 
1 - метална плоча; 2 - височина на падане (ограничена до 40 ± 1) mm; 3 - горен ограничител; 4 - подвижна част; 

5 - външни панти; 6 – маркировка; 7 - основна рамка; 8 - дръжка за повдигане; 9 - долен ограничител; 10 - опорна 
рамка. 

 

 

 

Фиг. V-9 Метална форма и трамбовка 
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Проверява се дали има разслояване на бетона. Циментовата паста може да се отдели от 
едрите добавъчни материали и да образува пръстен, който се простира няколко 
милиметра отвъд едрите добавъчни материали. В протокола от изпитването се записва 
наличие на разслояване и изпитването се отбелязва като незадоволително. 
Определя се стойността на разстилането  ( d1 + d2 )/2 и се записва с точност до 10 mm. 
 

 
Фиг. V-10 Измерване на мерките на разстилане в две направления 

 
V.2. Обемна плътност на бетонната смес – БДС EN 12350-6 
 
Необходима апаратура 
 
Съд(фиг. V-11), непопиващ вода, от достатъчно корав метал, некородиращ от 
циментовата паста, с гладка вътрешна повърхност и гладко шлифован горен ръб. Ръбът и 
основата трябва да са успоредни. Най-малкият размер на съда трябва да е най-малко 
четири пъти по-голям от максималния номинален размер на едрия добавъчен материал за 
бетона, но не по-малък от 150 mm. Обемът на съда трябва да е не по-малък от 5 l.  
Изискването на стандарта  е обемът на съда да е не по-малък от 5 l. 
 
Наставка за пълнене (по избор) 
 Напълването може да е по-лесно чрез използване на напълваща наставка, закрепена 
здраво към съда. 
 
Уреди за уплътняване на бетона, един от следните: 
 

a) вътрешен вибратор с минимална честота около 120 Hz ( 7200 цикъла за минута ) 
Диаметърът на вътрешния вибратор не трябва да превишава една четвърт от най-
малкия размер на съда; 
b) вибрационна маса с минимална честота около 40 Hz ( 2400 цикъла за секунда ). 
с) Пръчка за разбъркване от стомана, праволинейна, с кръгло напречно сечение, с 
диаметър приблизително 16 mm и дължина 600 mm; 
d) Трамбовка от стомана, с квадратно сечение с размери приблизително 25х25 mm 
и дължина около 380 mm. 
 

Везна, с възможност за определяне на масата на уплътнения бетон с точност 1% от 
масата на бетона. 
Метална линия , дължината на която е най малко със 100 mm по-голяма от най големия 
вътрешен размер на горния край на съда. 
Лопатка за загребване, с широчина около 100 mm. 
Две стоманени мистрии или шпакли. 
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Съд за повторно хомогенизиране, плосък съд с корава конструкция, направен от 
неабсорбиращ материал, некородиращ от циментовата паста. Той трябва да има 
подходящи размери, за да може бетона да се разбърка добре с квадратната лопатка. 
Лопатка с квадратна форма. 
Дървен чук 
 
Процедура на изпитването 
 
Калибриране - за определяне на обема (V) на съда, последният се калибрира, като за 
целта се запълва с вода, плътността на водата се приема равна на 998 kg/m3. 
Маса на съда  - Съдът се претегля, определя се неговата маса (m1) и се записва 
стойността й. 
Напълване на съда и уплътняване на бетона - В зависимост от консистенцията на 
бетона и метода на уплътняване, съдът трябва да се пълни на два или повече пласта за 
постигане на пълно уплътняване, с изключение на случая на самоуплътняващ се бетон, 
при който съдът трябва да се пълни с една операция. 
 
Ако се използва наставката, количеството на бетона за напълване на съда, трябва със 
сигурност да е толкова, че след напълването и уплътняването му в наставката да остава 
пласт бетон. Дебелината на този пласт трябва да бъде 10% до 20% от височината на 
съда. 
Бетонът се уплътнява веднага след напълването на съда така, че да се осигури пълно 
уплътняване на бетона без прекомерно разслояване и отделяне на циментово мляко. 
ръчно уплътняване зависи от консистенцията на бетона. 
Уплътняването на бетона може да се извърши с вътрешен(иглен) вибратор, на 
вибрационна маса или с трамбовка.  
Вибрирането се прилага за минималното време, необходимо за пълното уплътняване на 
бетона. Да се избягва по-дълго вибриране, което може да доведе до загуба на въвлечен 
въздух. 
Ако се използва наставка за напълването на мерния съд, тя се отстранява веднага след 
уплътняването.  
След като напълненият с излишък съд е уплътнен, повърхността се изравнява с помощта 
на металната линия. Повърхността се изравнява и околните ръбове и страни на съда се 
избърсват от външна страна. 
Пълният съд се претегля, определя се масата му (m2), регистрираната стойност се 
записва. 
Плътността се изчислява от формулата: 
 

V
mm

D 21 −=  

където: 
 

D е плътността на бетонната смес, в килограми на метър кубичен; 
m1 e масата на съда, в килограми; 
m2 е масата на съда с масата на бетона, определена в съда, в килограми; 
V е обема на съда, в метри кубични. 

Изразяването на плътността на бетона е до най-близките 10 kg/m3. 
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Фиг. V-11 Мерни съдове за определяне на обемната плътност на бетона 

 
V.4. Водоотделяне на бетонната смес – БДС EN 480-4 
 
Необходимата апаратура за определяне на водоотделянето на бетонната смес се 
състои от: 
а) недеформируем цилиндричен съд с вътрешен диаметър (250 ± 10)mm и вътрешна 
височина (280 ±10)mm. Материалът на цилиндричния съд трябва да е неабсорбиращ и 
корозионно устойчив по отношение на циментовата паста, почистен от замърсявания, 
масла и др. 
б) везна с достатъчен обхват и точност не по-ниска от 0.1%; 
в) пипета или друг подобен инструмент за отстраняване на свободната вода от 
повърхността на пробата; 
г) градуиран цилиндър от 100 ml  за събиране и измерване на отделената вода; 
д) метална пръчка, със заоблен край с диаметър 16 mm и дължина 600mm; 
е) лопатка; 
ж) часовник или хронометър; 
з) плоска стоманена шпакла (мистрия) с диаметър (100 ± 10)mm; 
 
Процедура по изпитването 
Металният съд се напълва с лопатката на три, приблизително равни по обем пласта, като 
всеки пласт се уплътнява с металната пръчка. Уплътняването на сместа в металния съд 
може да завърши и с вибриране. Повърхността на сместа се заглажда с мистрията, с 
минимален брой движения. Съдът, с намиращата се в него бетонна смес се претеглят на 
везна. След това пробата се покрива с подходящ капак и се поставя върху равна 
повърхност, която е предпазена от сътресения и вибрации, в помещение с температура 
(20 ± 2)оС и относителна влажност на въздуха 65%.  
Отделената вода, внимателно се отстранява с пипетата, на интервали от 10 минути за 
първите 40 минути от отлежаването на бетонната смес, а след това – през 30 минути. 
Водата се съхранява в подходящ съд, като се предпазва от изпаряване. След 
прекратяване на водоотделянето, събраната вода се претегля. 
Водоотделянето В се изразява като относителен дял от общото количество на водата по 
формулата: 

,%100.
. s

w

mw
mB =  

 
Където mw е масата на отделената вода, g; 
 ms – маса на пробата, g; 
 w – относителен дял на водата в бетонната смес, %. 
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V.5. Разслояване на бетонната смес 
 
Разслояването на бетонната смес представлява промяна на състава на сместа по 
височина, вследствие на седиментационни явления, които протичат в нея. При това 
добавъчните материали остават в по-ниската част на сместа, а циментовата паста – в по-
високата. Обикновено разслояването и водоотделянето на бетонните смеси протичат 
паралелно. Смесите, които имат по-голямо водоотделяне, показват и по-голяма склонност 
към разслояване и обратно. 
Към настоящия момент няма стандартизиран метод за определяне на разслояването. От 
дълги години у нас се използва т.нар метод с трисекционен съд(фиг. V-12).  
Процедурата на изпитването се състои в следното. 
Бетонната смес се напълва в сглобяем трисекционен цилиндричен съд. Сместа се 
уплътнява чрез вибриране в продължение на 30 секунди, след което съда се разглобява. 
Бетонната смес в горната и долната секция се подлага на мокро пресяване. Като критерий 
за наличието или отсъствието на разслояване е разликата в съдържанието на едър 
добавъчен материал в двете секции, което не трябва да надвишава 10%. 

 
Фиг. V-12 Трисекционен съд за определяне на разслояването 

 
V.6. Съдържание на въздух в бетонната смес (компресионен метод) – БДС EN 
12350-7 
 
Има два метода, при които се използват уреди направени на принципа на закона на Бойл-
Мариот. За удобство двата метода са наречени метод с воден стълб и метод с манометър, 
а уредите – уред с воден стълб и уред с манометър. 
 
Метод с воден стълб 
Върху уплътнена бетонна проба с известен обем, поставена в херметичен съд, се налива 
вода до определена височина, върху която се прилага предварително определено 
въздушно налягане. Намаляването на въздушния обем в бетонната проба се измерва чрез 
отчитане на намаляване на водното ниво, като водният стълб е калибриран в процент от 
съдържанието на въздух в бетонната проба. 
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Метод с манометър 
Известен обем въздух с определено налягане се изравнява в херметично затворен съд с 
неизвестен обем въздух в бетонната проба. Скалата на манометъра, е калибрирана в 
проценти съдържание на въздух, съответстващи на резултантното налягане. 

Метод с воден стълб 
 
Апаратура 
 
Уред за измерване с воден стълб. Уредът, показан на фигура V-13 се състои от: 
 

а) Съд, цилиндричен съд с фланци от стомана или друг твърд метал, некородиращ 
от циментовата паста, с номинален обем най-малко 5 l и отношение между 
диаметъра и височината между 0,75 и 1,25. Външният борд, горната повърхност на 
фланеца и вътрешните стени на съда са гладко шлифовани. Съдът е водоплътен. 
Той и затварящото устройство са подходящи за изпитвателно налягане от около 
0,1 MРa (N/mm2) и е корав, така че коефициентът на разширение, е  най-много 0,1 
% от съдържанието на въздух. 
b) Затварящо устройство, капак с фланец, корав, с форма на конус, с прикрепена 
към него вертикална тръба. Капакът е от стомана или друг твърд метал, 
некородиращ от циментовата паста и вътрешните му повърхности са под ъгъл с 
повърхността на фланеца най-малко 10°. Външният борд и долната повърхност на 
фланеца, както и наклонената вътрешна повърхност са гладко шлифовани. 
Капакът затваря херметично съда с помощта на скоби, така че да не се затваря 
въздух между фланците на капака и съда. 
c) Вертикална тръба, състояща се от разграфена стъклена тръба с постоянен 
вътрешен диаметър, или метална тръба с постоянен отвор и прикрепено 
водомерно стъкло. Разграфяването трябва да може да показва съдържание на 
въздух между 0% и най-малко 8%, за предпочитане 10%, с точност от 0,1% чрез 
деления най-малко на 2 mm едно от друго. Подходящо е разграфяване, при което 
деление от 25 mm се равнява на съдържание на въздух от 1%. 
d) Капак, с подходящо устройство за отстраняване на въздуха от въздушната 
камера, възвратен клапан и входящ вентил. Приложеното налягане се измерва 
чрез манометър, който е свързан с пространството над водния стълб. Той е с 
точност 0,005 МРа (N/mm2) и деленията са най-малко през 2 mm. Манометърът има 
общ обхват 0,2 Mpa (N/mm2). 
e) Плочи за разпределяне или разпръсквателна тръба, тънка некородираща шайба 
с диаметър най-малко 100 mm, с която се ограничава повреждането на бетона при 
добавяне на вода в съда. Друга възможност е месингова разпръсквателна тръба с 
подходящ диаметър, която може да е част от затварящото устройство или да е 
отделно от него. Тръбата е конструирана така, че при подаването на водата в 
съда, тя да облива вътрешните стени на затварящото устройство и при изтичането 
и надолу по стените да предизвиква минимални повреди на бетона. 
f) Въздушна помпа, със съединителен елемент, който дава възможност за връзка с 
възвратния клапан на затварящото устройство. 

Измервателният уред се калибрира към момента на изпитването съгласно Приложение С 
на БДС EN 12350-7. Ако измервателният уред бъде преместен на място с надморска 
височина, различаваща се с повече от 200 m от мястото, на което е калибриран за 
последен път, той се калибрира отново 
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а) Нулево налягане b) Система под налягане Р 
c) Нулево налягане след 
освобождаване на 
налягането Р 

Фиг. V-13 Измерване на съдържанието на въздух в бетонната смес с уред с воден стълб 
1- възвратен вентил; 2 - входящ вентил; 3 - изпускателен вентил; 4 – марка; 5 – вода; 6 – скоби; 7 – бетон; 8 

- въздушна помпа; 9 - ниво, понижено от налягането. 
Средство за уплътняване на бетона, което може да е едно от следните: 
 
а) Вътрешен вибратор с минимална честота около 120 Hz (7 200 цикъла в минута), 
диаметърът на  
вибратора не трябва да превишава около една четвърт от най-малкия размер на съда; 
b) Вибрационна маса с минимална честота около 40 Hz (2 400 цикъла в минута); 
c) Пръчка за разбъркване от стомана, праволинейна, с кръгло напречно сечение, с 
диаметър около 16 mm, дължина около 600 mm и закръглени краища; 
d) Трамбовка от стомана, праволинейна, с квадратно напречно сечение от около 25 mm х 
25 mm и дължина около 380 mm; 
 
Лопатка за загребване с широчина около 100 mm; 
Две стоманени мистрии 
 
Съд за повторно хомогенизиране, плосък съд с корава конструкция, направен от 
неабсорбиращ материал, некородиращ от циментовата паста. Той трябва да има 
подходящи размери, за да може бетона да се разбърка добре с квадратната лопатка. 
 
Лопатка , с квадратна форма 
Съд с изпускателен отвор, с вместимост от 2 l до 5 l за напълване на уреда с вода; 
Чук с мека повърхност, с маса около 250 g; 
 
h1 – h2 = A1   , когато съдът, както е показано на фигура V-13, съдържа бетон; 
h1 – h2 = G    (корекционен фактор за добавъчния материал), когато съдът съдържа  
само добавъчен материал и вода; 
A1 – G = Ac    (съдържание на въздух в бетона). 
 
Процедура на изпитването 
 
Бетонът се изсипва с помощта на лопатката в съда на три приблизително еднакви пласта 
така, че да се въвлече възможно най-малко затворен въздух. Бетонът се полага на три 
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пласта с приблизително еднаква дебелина. Той се уплътнява веднага след полагането му 
в съда така, че да се получи пълно уплътняване на бетона, без прекомерно разслояване и 
отделяне на циментово мляко.  
Количеството на материала за последния пласт се определя по възможност така, че съдът 
да се напълни, но без да се отстранява излишен бетон. Ако е необходимо , за да се 
напълни съда, може да се добави и уплътни допълнително малко количество бетон но 
следва да се избегне отстраняване на излишен бетон. 
Фланците на съда и на затварящото устройство се почистват основно. Когато не се 
използва разпръсквателна тръба, плочата за разпределяне се поставя в средата на 
повърхността на бетона и се притиска. Затварящото устройство се поставя и здраво се 
затяга с помощта на скобите, при което се внимава да се получи добро херметично 
уплътнение между съда и капака. Уредът се напълва с вода и се почуква леко с чука, за 
да се отстрани полепналия по вътрешните стени въздух. Височината на водата във 
вертикалната тръба се установява на нулево деление при отворен входящ вентил чрез 
изпускане на вода през изпускателния вентил. Входящият вентил се затваря и с помощта 
на въздушната помпа се подава изпитвателното налягане, Р. Нивото на водата h1 се 
отчита по разграфената тръба и налягането се освобождава. Нивото на водата отново се 
отчита и когато тази стойност h2 отговаря или е по-малка от 0,2% съдържание на въздух, 
се изчислява стойността h1 – h2 с точност 0,1 %, като привидно съдържание на въздух А1. 
Ако h2  е по-голямо от 0,2 %, изпитвателното налягане Р отново се прилага, отчитат се 
стойностите h3  и, след освобождаване на налягането, h4.. Ако h4 – h2 ≤ 0,1 % съдържание 
на въздух, тогава се изчислява стойността h3 – h4 като привидно съдържание на въздух. 
Ако h4 – h2 > 0,1%, тогава вероятно апаратурата не е уплътнена и изпитването е 
невалидно. 
 

Метод с манометър 
 
Апаратура 
 
Уред с манометър: Примерен уред, който е показан на фигура V-14, се състои от: 
 

а) Съд: цилиндричен съд с фланци от стомана или друг твърд метал, некородиращ 
от циментовата паста, с номинален обем най-малко 5 l и отношение между 
диаметъра и височината между 0,75 и 1,25. Външният борд, горната повърхност на 
фланеца и вътрешните стени на съда са гладко шлифовани.Съдът трябва да не 
пропуска вода, той и затварящо му устройство трябва да издържат на налягане от 
около 0,2 МРа (N/mm2). 
b) Затварящо устройство. капак с фланец, корав, от стомана или друг твърд метал, 
некородиращ от циментовата паста. Външният борд и долната повърхност на 
фланеца, както и вътрешните стени са гладко шлифовани. Затварящото устройство 
затваря херметично съда с помощта на затягащи скоби, така че да не се затваря 
въздух между фланците на капака и съда. 
c) Уред за измерване на налягането (манометър), монтиран към затварящото 
устройство и калибриран за отчитане на съдържание на въздух от 0% до най-
малко 8%, за препоръчване 10%. Скалата на манометъра е разграфена както 
следва: 

за обхват от 0 до 3% през 0,1% 
от 3% до 6% през 0,2% 
от 6% до 10% през 0,5% 

 
 d) Въздушна помпа: монтирана на затварящото устройство 
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Уредът с манометър е калибриран към момента на изпитването съгласно Приложение D 
на БДС EN 12350-7. 
 

 
Фиг. V-14 Измерване на съдържанието на въздух в бетонната смес с уред с маноматър 

1 - вентил А; 2 - вентил В; 3 - помпа ; 4 - главен въздушен вентил; 5 – манометър; 6 - въздушна 
камера; 7 - вентил за изпускане на въздух; 8 - затягащи скоби; 9 - удължаваща тръба за проверка 

на калибрирането; 10 – съд. 
 
 
Средство за уплътняване на бетона, което може да е едно от следните: 
 

а) Вътрешен вибратор с минимална честота около 120 Hz (7 200 цикъла в минута), 
диаметърът на вибратора не трябва да превишава около една четвърт от най-
малкия размер на съда; 
b) Вибрационна маса с минимална честота около 40 Hz (2 400 цикъла в минута); 
c) Пръчка за разбъркване от стомана, праволинейна, с кръгло напречно сечение, с 
диаметър около 16 mm, дължина около 600 mm и закръглени краища; 
d) Трамбовка от стомана, праволинейна, с квадратно напречно сечение от около 
25 mm x 25 mm и дължина около 380 mm. 

 
Лопатка за загребване, с широчина около 100 mm. 
Две стоманени мистрии. 
Съд за повторно хомогенизиране, плосък съд с корава конструкция, направен от 
неабсорбиращ материал, некородиращ от циментовата паста. Той трябва да има 
подходящи размери, за да може бетона да се разбърка добре с квадратната лопатка. 
Лопатка , с квадратна форма. 
Шприц от гума, подходящ за впръскване на вода в съда през вентил А или вентил В. 
Чук с мека повърхност, с маса около 250 g. 
Хронометър с точност 0,5 s. 
 
Процедура на изпитването 
 
Бетонът се изсипва с помощта на лопатката на три пласта с приблизително еднаква 
дебелина така, че да се въвлече възможно най-малко затворен въздух. Бетонът се 
уплътнява веднага след полагането в съда така, че да се получи пълното му уплътняване 
и да се избегне прекомерно разслояване и отделяне на циментово мляко. Всеки пласт се 
уплътнява по един от описаните по-долу методи: 
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Количеството на материала за последния пласт се определя по възможност така, че съдът 
да се напълни, но без да се отстранява излишен бетон. Ако е необходимо , за да се 
напълни съда, може да се добави и уплътни допълнително малко количество бетон но 
следва да се избегне отстраняване на излишен бетон. 
Фланците на съда и на затварящото устройство се почистват основно. Затварящото 
устройство се поставя и се затяга с помощта на скобите, като се внимава да се постигне 
добро херметично уплътнение между съда и затварящото устройство. Главният въздушен 
вентил се затваря, а вентили А и В се отварят. През вентил А или вентил В се впръсква 
вода чрез гумения шприц докато започне да излиза през другия вентил. Почуква се леко 
по съда с чука за да излезе напълно затворения въздух. Вентилът за изпускане на въздух 
се затваря и във въздушната камера се напомпва въздух докато стрелката на манометъра 
се установи на началното деление. След като за няколко секунди въздухът под налягане 
се охлади до стайна температура, стрелката на манометъра се стабилизира на началното 
деление чрез напомпване или изпускане на въздух, според случая. По време на тази 
процедура се почуква леко по манометъра. Вентил А и вентил В се затварят, главният 
вентил се отваря и силно се удря по стените на съда. Почуква се леко по манометъра и се 
отчита стойността на показанието, което е привидното процентно съдържание на въздух 
А1. Преди да се свали затварящото устройство, вентилите А и В се отварят, за да се 
понижи налягането. 

Изчисляване и изразяване на резултатите 
Съдържанието на въздух в бетона в съда, Аc се пресмята по следната формула: 
 

Ac = A1 – G 
 
където: 

A1 е привидното съдържание на въздух на изпитваната проба, 
G е корекционен фактор за добавъчния материал. 

 
Съдържанието на въздух се записва с точност 0,1%. 
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VI. Бетон – технически изисквания и методи за изпитване на втвърден бетон 
БДС EN 206-1/НА:2008, Серия стандарти БДС EN 12390 
 
За целите на това учебно пособие се прилагат следните термини и 
определения(идентични с т.3. на БДС EN 206-1): 
 
бетон - материал, получен чрез разбъркване на цимент, едър и дребен добавъчен 
материал и вода, с или без включване на химични и минерални добавки, които 
подобряват свойствата му при хидратация на цимента; 
бетонна смес - бетон, който е напълно замесен и все още може да бъде 
уплътнен чрез избрания метод; 
втвърден* бетон - бетон, който е в твърдо състояние и има известна якост 
бетон, приготвен на обекта - бетон, произведен на строителния обект от 
потребителя на бетон за негова собствена употреба; 
готова бетонна смес - бетонна смес, доставена от лице или организация, която 
не е потребител. Готова бетонна смес, в смисъла на този стандарт, е също : 

- бетонна смес, приготвена от потребителя извън обекта; 
- бетонна смес, приготвена на обекта, но не от потребителя. 

готов бетонен елемент - продукт от бетон, формуван и отлежавал на място, 
различно от мястото на употреба; 
обикновен бетон - бетон, с плътност в изсушено (в сушилня) състояние по-
голяма от 2000 kg/m3, но не повече от 2600 kg/m3; 
лек бетон - бетон, който има плътност в изсушено (в сушилня) състояние не по-
малка от 800 kg/m3, но не по-голяма от 2000 kg/m3, произведен изцяло или 
частично с леки добавъчни материали; 
тежък бетон - бетон, с плътност в изсушено (в сушилня) състояние по-голяма от 
2600 kg/m3; 
високоякостен бетон - бетон с клас по якост на натиск по-висок от С50/60 за 
обикновен и тежък бетон и LC50/55 в случай на лек бетон; 
проектен бетон(бетон със зададени характеристики) - бетон, за който 
изискваните и допълнителните характеристики са зададени на производителя, 
отговорен за осигуряване на съответствие на бетона с изискваните и 
допълнителните характеристики; 
предписан бетон(бетон със зададен състав) - бетон, на който съставът и 
използваните съставни материали са зададени на производителя, отговорен за 
осигуряване на бетон със зададения състав; 
стандартизиран предписан бетон - предписан бетон, чийто състав е даден в 
стандарт, валиден за мястото на използване на бетона; 
фамилия бетони - група от бетонни състави, за които е установена и 
документирана надеждна връзка между съответните им характеристики; 
кубичен метър бетон - количеството бетонна смес, която уплътнена по начина, 
даден в EN 12350-6 заема обем от един кубичен метър; 
автобетоносмесител - смесител за бетон, монтиран върху самоходно шаси, 
който се върти и е в състояние да размесва и доставя еднородна бетонна смес; 
бетоновоз - съоръжение, обикновено монтирано върху самоходно шаси, което 
дава възможност да поддържа бетонната смес в хомогенно състояние по време на 
транспортирането; 

 
* Национална забележка: След уплътняване на бетонната смес до набиране на известна якост се използва 
определението “пресен бетон” 
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неразбъркващо устройство - съоръжение, използвано за транспортиране на 
бетон без разбъркване в смисъла на определение 3.1.17, например самосвал или 
транспортен камион; 
замес - количеството бетонна смес, произведена в един операционен цикъл на 
даден смесител, или количеството, произведено за 1 min, от смесител с 
непрекъснато действие; 
товар - количеството бетон, транспортирано в едно превозно средство, 
съдържащо един или повече замеса; 
доставка - процесът на предаване на бетонната смес от производителя; 
химична добавка - продукт, добавен по време на процеса на забъркване на 
бетонната смес (в малки количества спрямо масата на цимента) за модифициране 
на характеристиките на бетонната смес или втвърдения бетон; 
минерална добавка - финодисперсен материал, използван в бетона за 
подобряване на някои характеристики или за постигане на специални 
характеристики. Този стандарт разглежда два типа неорганични добавки: 

- относително инертни добавки (тип І); 
- пуцоланови или латентни хидравлични добавки (тип ІІ). 

добавъчен материал - зърнест минерален материал, подходящ за направа на 
бетон. Добавъчните материали могат да бъдат естествени, изкуствени или 
рециклирани от материал, използван преди това в конструкции; 
обикновени добавъчни материали - добавъчни материали с плътност на 
зърната в изсушено (в сушилня) състояние > 2000 kg/m3 и < 3000 kg/m3, 
определена съгласно EN 1097-6; 
леки добавъчни материали - добавъчни материали от минерален произход с 
плътност на зърната в изсушено (в сушилня) състояние ≤ 2000 kg/m3, определена 
съгласно EN 1097-6 или плътност в изсушено (в сушилня) свободно насипно 
състояние ≤ 1200 kg/m3, определена съгласно EN 1097-3; 
тежки добавъчни материали - добавъчни материали с плътност на зърната в 
изсушено (в сушилня) състояние ≥ 3000 kg/m3, определена съгласно EN 1097-6; 
цимент (хидравлично свързващо вещество) - финосмлян неорганичен 
материал, който при смесване с вода образува паста, свързваща и втвърдяваща в 
резултат на реакции и процеси на хидратация и който след втвърдяване запазва 
якостта си и стабилността си дори и под вода; 
общо съдържание на вода - добавената вода плюс водата, съдържаща се в 
добавъчните материали и на повърхността на добавъчните материали плюс 
водата от химичните добавки и от минералните добавки, използвани под формата 
на шлам и водата от евентуален лед или загряваща пара; 
ефективно водно съдържание - разликата между общото количество вода в 
бетонната смес и водата, абсорбирана от добавъчните материали; 
водоциментно отношение - отношението на ефективното водно съдържание 
към съдържанието на цимент в бетонната смес (в масови части); 
характеристична якост - стойността на якостта, под която трябва да попаднат не 
повече от 5% от всички възможни резултати за якостта при изпитването на бетон с 
разглеждан обем 
въвлечен въздух - микроскопични въздушни мехурчета (с диаметър между 10 
μm и 300 μm и сферична или приблизително сферична форма), нарочно 
въвлечени в бетона по време на разбъркването, обикновено чрез използване на 
повърхностно активни вещества;  
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затворен въздух - въздушни празнини в бетона, които не са нарочно въвлечени; 
обект (строителен обект) - място, където се извършва строителна дейност; 
спецификация - окончателна документация с технически изисквания, дадени на 
производителя, от гледна точка на характеристики или състав на бетона; 
съставител на спецификация - лице или организация, отговарящи за 
изготвянето на спецификацията на бетонната смес и втвърдения бетон; 
производител - лице или организация, произвеждащи бетонна смес; 
потребител - лице или организация, използващи бетонна смес при изпълнение 
на дадена конструкция или елемент;  
експлоатационен срок - периодът от времето, през който свойствата на бетона 
в конструкцията ще бъдат запазени на ниво, съответстващо на характеристиките, 
изисквани за конструкцията, при условие на правилното и поддържане; 
първоначално изпитване - изпитване или изпитвания за установяване, преди 
началото на производството, състава на нов бетон или фамилия бетони, за да 
бъдат удовлетворени всички зададени изисквания към бетонната смес и 
втвърдения бетон; 
изпитване за идентификация - изпитване за установяване дали избраните 
замеси или товари принадлежат към съответната съвкупност; 
изпитване за съответствие - изпитване, извършвано от производителя за 
оценяване на съответствието на бетона; 
оценяване на съответствието - системно изследване на степента, до която 
продуктът изпълнява зададени изисквания; 
въздействия на околната среда - химични и физични въздействия, не 
отчетени като натоварване при проектиране на конструкцията, на които е 
изложен бетонът и които оказват влияние върху бетона или армировката или 
забетонираните метални части;  
проверка за съответствие - потвърждение чрез изследване на обективни 
доказателства, че зададените изисквания са изпълнени. 
 
VI.1. Класификация 
 
Класове по въздействие на околната среда 
 
Действията на околната среда са класифицирани като класове по въздействие в таблица 
VI - 1. Дадените примери са информационни. 
Бетонът може да бъде обект на повече от едно въздействия, описани в таблица VI-1, а 
условията на околната среда, на които той е подложен, могат да бъдат изразени като 
комбинация от класове по въздействие. 
За дадени конструктивни елементи, различните бетонни повърхности могат да бъдат 
обект на различни въздействия на околната среда. 
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Таблица VI - 1 - Класове по въздействие 
 
Означение  

на 
класа 

 
Описание на околната среда 

Информационни примери, където могат да се 
срещнат класовете по въздействие  

1. Без риск от корозия или агресивно действие 
ХО За бетон без армировка или забето-

нирани метални части: Всички 
въздействия с изключение на замра-
зяване/размразяване, изтриваемост или 
химично агресивно действие 
За бетон с армировка или забето-нирани 
метални части: Много суха 

 
 
 
 
 
Бетон във вътрешността на сградите с много ниска 
влажност на въздуха 

2.Корозия, предизвикана от карбонизация 
 
Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е изложен на въздух и влага, 
въздействието се класифицира както следва: 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Условието за влажност се отнася до бетоновото покритие върху армировката или други 
забетонирани метални части, но в много случаи условията в бетоновото покритие могат да бъдат приети като 
отражение на околната среда. В тези случаи е меродавна класификацията на околната среда. Тя не е 
меродавна, ако има бариера между бетона и заобикалящата го среда. 
 
ХС1 Суха или постоянно под вода Бетон във вътрешността на сградите с ниска 

влажност на въздуха. 
Бетон, постоянно потопен във вода 

ХС2 Под вода, рядко суха Бетонни повърхности обект на дълговременен 
контакт с вода 
В много случаи при фундаменти 

ХС3 Умерена влажност Бетон във вътрешността на сгради с умерена или 
висока влажност на въздуха. 
Външен бетон, предпазен от дъжд 

ХС4 Циклично намокряне и изсушаване Бетонни повърхности в контакт с вода, но не в клас 
по въздействие ХС2 

3 Корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези в морска вода 
Когато бетонът, съдържащ армировка  

или други вбетонирани метални части, е в контакт с вода, съдържаща хлориди, включително 
противозамръзващи соли, от източници, различни от морска вода, въздействието се класифицира както следва: 
ЗАБЕЛЕЖКА: По отношение на условията на влажност виж също част 2 от тази таблица 
XD1 Умерена влажност Бетонни повърхности, изложени на намиращи се 

във въздуха хлориди 
XD2 Под вода, рядко суха Плувни басейни 

Бетон, подложен на действието на промишлени 
води, съдържащи хлориди 

XD3 Циклично намокряне и изсушаване Части на мостове, изложени на въздействие на 
соли, съдържащи хлориди 
Пътни настилки 
Настилки за автомобилни паркинги 

4 Корозия, предизвикана от хлориди от морска вода 
Когато бетонът, съдържащ армировка или други вбетонирани метални части, е в контакт с хлориди от морска 
вода или аерозоли от морска вода, въздействието се класифицира както следва: 
XS1 Въздействие на аерозоли без контакт с 

морска вода 
Конструкции близо до или на морския бряг 

XS2 Постоянно под вода Части от морски конструкции 
XS3 Зони на приливи и отливи, плискане и 

пръскане на морска вода 
Части от морски конструкции 

Таблица VI-1 (продължава)
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Таблица VI-1 (продължение) 
 
Означение  

на 
класа 

 
Описание на околната среда 

Информационни примери, където могат да се 
срещнат класовете по въздействие  

5 Въздействие от замразяване/размразяване с или без размразяващи вещества 
Когато бетонът е влажен и е изложен на периодични замразявания/размразявания, въздействието се 
класифицира както следва: 
XF1 Умерено водонасищане без 

размразяващо вещество 
Вертикални бетонни повърхности, изложени на 
дъжд и замразяване. 

XF2 Умерено водонасищане с размразяващо 
вещество 

Вертикални бетонни повърхности на пътни 
конструкции, изложени на замразяване и аерозоли 
с размразяващи вещества 

XF3 Силно водонасищане без размразяващо 
вещество 

Хоризонтални бетонни повърхности, изложени на 
дъжд и замразяване 

XF4 Силно водонасищане с размразяващо 
вещество или морска вода 

Настилки на пътища и мостове, подложени на 
действието на размразяващи вещества. 
Бетонни повърхности, подложени директно на 
аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и 
замразяване. 
Зона на плискане на морска вода в морски 
конструкции, подложени на замразяване. 

6 Химично агресивно действие 
Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени почви и 
подпочвени води, както е дадено в Таблица 2, въздействието се класифицира както е дадено по-долу. 
Класификацията на морска вода зависи от географското разположение, като се прилага класификация, валидна 
в мястото на използване на бетона. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е специално изследване за оценка на съответното въздействие, в следните случаи: 
- границите са извън таблица 2; 
- други агресивни химикали; 
- химически замърсени почва или вода; 
- вода с висока скорост в комбинация с химикалите от таблица 2. 
 
ХА1 Химично слабо агресивна околна среда 

съгласно таблица 2 
 

ХА2 Химично умерено агресивна околна 
среда съгласно таблица 2 

 

ХА3 Химично силно агресивна околна среда 
съгласно таблица 2 

 

 
За случаите без риск от корозия или агресивно действие (ХО) и за корозия предизвикана от 
карбонизация (ХС1; ХС2; ХС3; ХС4) се използват следните групи бетони: 

- Група I - бетони, които нямат пряк допир с вода, защитени са от прякото въздействие на 
атмосферните условия; 

- Група II – бетони, които са постоянно под вода или имат пряк допир с вода и не са 
изложени на прякото въздействие на атмосферните условия; 

- Група III – бетони, които са на открито под прякото въздействие на атмосферните условия. 
- Група IV - бетони, които имат пряк допир с вода (подложени са на променливо намокряне 

и изсушаване) и са изложени на прякото въздействие на атмосферните условия.  
Съответствието на класовете по въздействие от ЕN 206-1 с гореописаните групи бетон е дадено в 
таблица VI - 1.1 

Таблица VI - 1.1 
 

Група на бетона Класове на въздействие по ЕN 206 
Група I XO; XC1 (във вътрешността на сградите) 
Група II XC1 (постоянно под вода); ХС2 
Група III частично XC3 (за външни бетони, но не предпазени от дъжд) 
Група IV ХС4, ХF1 и ХF3 
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За съответните групи бетони се прилагат изискванията, дадени по-долу: 
Таблица VI-1.2 

Вид на бетона Армирани 
конструкции 

Неармирани 
конструкции 

Бетон с плътна структура и плътни добавъчни материали или 
бетон с плътна структура и леки (порьозни) едри добавъчни 
материали и плътни дребни добавъчни материали 
                             Група I 
                             Група II 
                             Група III 
                             Група IV 

 
 
 

230 
270 
270 
300 

 
 
 

Не се нормира 
Не се нормира 

250 
300 

Бетон с плътна структура и леки (порьозни) добавъчни 
материали 
                             Група I 
                             Група II 
                             Група III 
                             Група IV 

 
 

270 
270 
300 
350 

 
 

Не се нормира 
Не се нормира 

280 
300 

Непосочени по-горе видове бетони Не се нормира Не се нормира 
Водоциментното отношение за бетoните от група III не трябва да бъде по-голямо от 0,60, а за тези 
от група IV – от 0,55. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Водоциментното отношение се определя от съотношението на количеството на 
водата за направа на бетона в литри към количеството на цимента в kg за 1 m3 бетон. 
Минималното количество на цимента в kg за 1 m3 бетон не трябва да бъде по-малко от 
стойностите, посочени в таблица VI-1.2 
 

Таблица VI - 2 - Гранични стойности за класовете по химично 
въздействие от естествена почва и почвена вода 

Химично агресивните среди, класифицирани по-долу, се базират на естествена почва и почвена вода с 
температури между 5о С и 25о С и скорост на водата достатъчно ниска, за да бъде приета за хидростатично 
действие. 
 
Класът се определя от най-неблагоприятната стойност за единичните химични характеристики на средата. 
 
Когато две или повече характеристики за агресивно въздействие водят до един и същ клас, въздействието се 
класифицира в следващия по-висок клас, освен ако не е доказано, че е необходимо специално изследване за 
този специфичен случай. 
Химична 
характеристика 

Препоръчителен метод 
за изпитване 

 
ХА1 

 
ХА2 

 
ХА3 

Почвена вода 
SO4

2- mg/l EN 196-2 ≥ 200 и 
≤ 600 

> 600 и 
≤ 3000 

> 3000 и 
≤ 6000 

pH ISO 4316 ≤ 6.5 и 
 ≥ 5.5 

< 5.5 и  
≥ 4.5 

< 4.5 и  
≥ 4.0 

Агресивен СО2, 
mg/l 

prEN 13577:1999 ≥ 15 и ≤ 40 > 40 и ≤ 100 > 100 до 
насищане 

NH4
+ mg/l ISO 7150-1или 

ISO 7150-2 
≥ 15 и ≤ 30 > 30 и ≤ 60 > 60 и ≤ 

100 
Mg2+ mg/l ISO 7980 ≥ 300 и ≤ 1000 > 1000 и 

≤ 3000 
> 3000 до 
насищане 

Почва 
Общ SO4

2-  
mg/kga 

EN 196-2b ≥ 2000 и 
≤ 3000c 

> 3000c и 
≤ 12000 

> 12000 и 
≤ 24000 

Киселинност 
ml/kg 

DIN 4030-2 > 200 
Baumann Gully 

не се среща в практиката 

   а  Глинести почви с водопропускливост под 10-5 m/s могат да бъдат прехвърлени в по-нисък клас 
   b  Методът за изпитване предписва извличане на SO4

2- със солна киселина; алтернативно може да бъде използвано 
     и извличане с вода, ако има такава практика в мястото на използване на бетона. 
   c   Границата от 3000 mg/kg cе намалява на 2000 mg/kg, когато има опасност от натрупване на сулфатни йони в 
      бетона, дължащо се на циклично изсушаване и навлажняване или капилярно водопокачване. 
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Бетонна смес 
Класове по консистенция 
 
Когато бетонът се класифицира по консистенцията, се прилагат таблици VI - 3, 

VI - 4, VI - 5 или VI - 6. 
 

Таблица VI - 3 - Класове по слягане 
 

Клас Слягане в mm 
      S1 
      S2 
      S3 
      S4 
      S51) 

10  до  40 
50  до  90 

100  до 150 
160  до  210 

  ≥  220 
 

Таблица VI - 4 - Класове по Vebe 
 

Клас Време по Vebe в секунди 
      V01) 

      V1 
      V2 
      V3 
      V41) 

     ≥   31 
30  до  21 
20  до  11 
10  до   6 
 5  до   3 

 
Таблица VI - 5 - Класове по степен на уплътняване 

 
Клас Степен на уплътняване 
С01) 

С1 
С2 
С3 
С4а 

         ≥   1,46  
1.45  до  1.26 
1.25  до  1.11 
1.10  до  1.04 

< 1,04 
а С4 се отнася само за лек бетон 

 
Таблица VI - 6 - Класове по диаметър на разстилане 

 
Клас Диаметър на разстилане 

 в mm 
F11) 

F2 
F3 
F4 
F5 

F61) 

    ≤  340 
350  до  410 
420  до 480 
490  до  550 
560  до 620 

  ≥  630 
 

                                                 
1) ЗАБЕЛЕЖКА: Поради липса на чувствителност на методите за изпитване извън определени стойности на 
консистенцията, се препоръчва използването на горните методи за изпитване в следните граници: 
- слягане ≥ 10 mm и ≤ 210 mm; 
- време на вибриране по Vebe ≤ 30 sec и > 5 sec; 
- степен на уплътняване ≥ 1,04 и < 1,46; 
- диаметър на разстилане > 340 mm и ≤ 620 mm 
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Втвърден бетон 
Класове по якост на натиск 
 
Когато бетонът се класифицира според неговата якост на натиск, се прилага 
таблица VI-7 за обикновен и тежък бетон. За класификация може да се използва 
характеристичната якост на натиск на 28 дни на цилиндри с диаметър 150 mm и 
височина 300 mm (fck,cyl) или характеристичната якост на натиск на 28 дни на 
кубчета със страна 150 mm (fck,cube). 
 

Таблица VI-7 - Класове по якост на натиск за обикновен и тежък бетон 
 

Клас по якост 
на натиск 

Минимална 
характеристична 
цилиндрична якост 

fck,cyl 

N/mm2 

Минимална 
характеристична 
кубова якост 

fck,cube 

N/mm2 

Клас по БДС EN 206-1 
НА:2008 

С6/8 6 8 В 7,5 
C8/10 8 10 В 10 
С10/12 10 12 В 12,5 
C12/15 12 15 В 15 
C16/20 16 20 В 20 
C20/25 20 25 В 25 
C25/30 25 30 В 30 
С28/35 28 35 В 35 
C30/37 30 37 - 
С32/40 32 40 В40 
C35/45 35 45 В45 
C40/50 40 50 В50 
C45/55 45 55 В55 
C50/60 50 60 В60 
C55/67 55 67 - 
C60/75 60 75 - 
C70/85 70 85 - 
C80/95 80 95 - 
C90/105 90 105 - 
C100/115 100 115 - 

 
VI.2. Видове пробни тела – БДС EN 12390-1 
Кубчета 

 
Фиг. VI-1 – Кубче, номинални размери 

d , mm 100 150 200 250 300 
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Цилиндри 
Номинални размери 

 
Фиг. VI-2 – Цилиндър, номинален размер 

 
d, mm 100 113а 150 200 250 300 
а Това отговаря на натоварена площ от 10 000 mm2 

 
Призми 

 
Фиг. VI-3 – Призма, номинален размер 

 
d, mm 100 150 200 250 300 

 
VI.3. Изготвяне, съхраняване и манипулации с пробните тела – БДС EN 12390-2 
 
Подготовка и напълване на кофражните форми 
Ако се използва устройството за пълнене, количеството на бетона за напълване на 
кофражната форма трябва да е толкова, че след напълването и уплътняването му в 
устройството за пълнене да остава пласт бетон. Дебелината на този пласт трябва да е 
между 10% и 20% от височината на пробното тяло. 
Пробните тела се уплътняват в най-малко два пласта, всеки от които е не по-дебел от 100 
mm. 
 
Уплътняване на бетона 
Бетонът се уплътнява веднага след напълването на формата така, че да се осигури пълно 
уплътняване на бетона без прекомерно разслояване и отделяне на циментово мляко. 
Всеки пласт се уплътнява по един от следните методи. 

- Уплътняване с вътрешен вибратор; 
Вибрирането се прилага за минималното време, необходимо за пълното уплътняване на 
бетона. Да се избягва по-дълго вибриране, което може да доведе до загуба на въвлечен 
въздух. 

- Уплътняване с вибрационна маса 
Вибрирането се прилага за минималното време, необходимо за пълното уплътняване на 
бетона. Препоръчително е кофражната форма да бъде добре закрепена за масата или да 
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се поддържа плътно притисната към нея. Да се избягва по-дълго вибриране, което може 
да доведе до загуба на въвлечен въздух. 

- Ръчно уплътняване(с трамбовка или пръчка) 
Ударите с пръчка или трамбовка се разпределят равномерно по напречното сечение на 
кофражната форма. Пръчката или трамбовката при уплътняване на първия пласт да не 
удрят силно дъното на кофражната форма и съответно да не проникват много в по-
долните пластове. Всеки пласт се уплътнява с най-малко 25 удара. За отстраняване на 
мехурите от затворен въздух, с изключение на въвлечения въздух, след уплътняването на 
всеки пласт леко се почуква с дървения чук по страничните стени на съда, докато по 
повърхността престанат да се отделят големи въздушни мехури и местата на ударите на 
пръчката или трамбовката се запълнят. 
 
Изравняване на повърхността 
Ако се използва устройство за пълнене, то се отстранява веднага след уплътняването. 
Излишният бетон, останал над горния край на кофражната форма, се отстранява с 
помощта на две стоманени мистрии или шпакли с режещо движение и внимателно се 
подравнява повърхността. 
 
Маркиране 
Пробните тела се маркират ясно и трайно без да им се нанасят повреди. Запазват се 
записи, за да се осигури проследимост на процеса от вземане на пробата до изпитването 
на пробното тяло. 
 
Отлежаване на пробните тела 
Пробните тела се оставят в кофражната форма за най-малко 16 часа, но не повече от три 
дни, при температура (20 ± 5)° С (или (25 ± 5)° С при горещ климат), като се предпазват 
от удар, вибрации и изсушаване. 
След декофрирането пробните тела отлежават във вода с температура (20 ± 2)° С или във 
влажна камера при температура (20 ± 2)° С и относителна влажност ≥ 95% 
непосредствено до началото на изпитването. 
 
Транспортиране на пробните тела 
За да се предотвратят загуба на влажност и отклонения от изискваната температура при 
всички стадии на транспортиране, втвърдените пробните тела се опаковат, например в 
мокър пясък, мокър талаш или мокри кърпи, или в плътно затворени полиетиленови 
торбички, пълни с вода. 
 
VI.4. Якост на натиск на пробни тела – БДС EN 12390-3 
 
Принцип на изпитването - пробните тела се натоварват на машина за изпитване на натиск 
до разрушение, съгласно БДС EN 12390-4. Максималният товар, издържан от пробното 
тяло, се записва и се изчислява якостта на натиск на бетона. 
Преди поставянето на пробното тяло на машината за изпитване се изтрива излишната 
влага от неговите повърхности. 
Почистват се натоварващите повърхности на машината за изпитване и се отстраняват 
всякакви свободни частици или други чужди материали от повърхностите на пробното 
тяло, които ще бъдат в контакт с плочите на машината. 
Да не се използват други покрития, освен допълнителните плочи или блокове за 
регулиране (виж БДС ЕN 12390-4) между пробното тяло и машината за изпитване. 
Кубичните пробни тела се разполагат така, че товарът да се прилага перпендикулярно на 
посоката на изливането. 
Пробните тела се центрират внимателно върху долната плоча (на машината) с точност ± 
1% от избрания размер на кубчето или от избрания диаметър на цилиндъра. 
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Ако се използват допълнителни плочи, те се подравняват с горната и долната повърхност 
на пробното тяло. 
При двуколонни машини, кубичните пробни тела се поставят така, че горната им 
повърхност при изливането да е обърната към едната колона. 
Избира се постоянна скорост на натоварването в интервала от 0,4 МРа/s (N/mm2/s) до 0,8 
MPa/s (N/mm2/s). Товарът се прилага върху пробното тяло без удар и нараства 
непрекъснато, с избраната скорост ± 10%, до най-големият товар, който може да бъде 
издържан. 
Когато се използват машини с ръчно регулиране, коригирането на всяка тенденция за 
намаляване на избраната скорост на натоварването при приближаване към 
разрушаването се постига чрез подходящо регулиране на органите за управление. 
Записва се максималният отчетен товар. 
 
Оценяване на типа на разрушаване 
 
Примери за разрушаване на пробното тяло, показващи че изпитването е преминало 
задоволително са дадени на фигура VI-4 – за кубчета и на фигура VI-5 – за цилиндри. 
 

Експлозивно разрушаване
Фиг. VI-4 – Задоволително разрушаване на кубични пробни тела 

 

 
Фиг. VI-5 – Задоволително разрушаване на цилиндрично пробно тяло 

 
Примери за незадоволително разрушаване на пробните тела са показани на фигура VI-6 – 
за кубчета и на фигура VI-7 – за цилиндри. 
Ако разрушаването е незадоволително, това трябва да бъде записано с посочване на 
номера на показания пример съгласно фигура 2 или 4, който е най-близък до 
наблюдаваното разрушаване. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Незадоволителни разрушения могат да бъдат причинени от: 
- недостатъчно внимание при изпитвателните процедури, особено разполагането на 

пробното тяло; 
- дефект на изпитвателната машина. 
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Фиг.VI-6 – Някои незадоволителни разрушавания на кубични пробни тела 

 

 
Фиг.VI-7 – Някои незадоволителни разрушавания на цилиндрични пробни тела 

Изразяване на резултатите 
Якостта на натиск се дава от формулата: 
 

c
c A

Ff =  
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където 

fc  е якостта на натиск , в мегапаскали (нютони на квадратен милиметър); 
F  е максималния товар при разрушаването, в нютони; 
Ас е площта на напречното сечение на пробното тяло, върху която действа 
силата на натиск, изчислена по избраните размери на пробното тяло (виж EN 12390-
1) или от измерванията на пробното тяло, съгласно приложение В, в mm2. 

 
Якостта на натиск се изразява с точност 0,1 МРа (N/mm2). 
 
VI.4. Якост на огъване на пробни тела – БДС EN 12390-5 
 
Принцип на изпитването - призматични пробни тела се подлагат на огъващ момент чрез 
натоварване с горни и долни ролки. Максималният издържан товар се записва и се 
изчислява якостта на огъване. 
При пробни тела, отлежавали под вода, се избърсва излишната влага от повърхността 
преди поставянето в машината за изпитване. 
Почистват се всички опорни повърхности на машината за изпитване и се отстраняват 
всички песъчинки или други материали от повърхността на пробното тяло, които биха 
имали контакт с ролките. 
Пробното тяло се поставя в машината, правилно центрирано, като надлъжната му ос е 
под прав ъгъл с надлъжните оси на горните и долните ролки. 
Осигурява се посоката на натоварването да е перпендикулярна на посоката на отливане. 
Натоварването не започва, докато всички натоварващи и опорни ролки не установят 
контакт с пробното тяло. 
Избира се постоянна скорост на напрежението в границите от 0,04 MPa/s (N/mm2/s) до 
0,06 MPa/s (N/mm2/s). Натоварването се прилага без удар и нараства непрекъснато с 
избраната постоянна скорост ± 1%, докато не може да издържи по-голям товар. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискваната скорост на натоварване на машината за изпитване се 
определя по следната формула: 
 

l

ddS
R

2
2.1.

=  

където: 
 
R  -  изискваната скорост на натоварване в нютони за секунда; 
S  -  скоростта на изменение на напрежението в мегапаскали за секунда (нютони 
на квадратен милиметър за секунда); 

1d  и   - размерите на напречното сечение на пробното тяло в милиметри; 2d

l - е разстоянието между долните ролки, в милиметри (виж фигура VI-8). 
 
Когато се използват машини за изпитване с ръчен контрол, избраната скорост на 
натоварване се коригира с подходящо устройство за контрол, когато наближава 
разрушаването на пробното тяло. 
Максималното натоварване се записва. 
Записва се, ако има разрушаване извън натоварващите ролки. (виж фигура VI-8) 
 
Изразяване на резултатите 
Якостта на огъване се изчислява по следната формула: 
 

2
21.

.
dd
lFf cf =  
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където: 
 

fcf -  якостта на огъване в мегапаскали (нютони на квадратен милиметър); 
F -  максималният товар в нютони; 
L - разстоянието между опорните ролки, в милиметри; 
d1 и d2  - размерите на напречното сечение, в милиметри (виж фигура VI-8). 

Якостта на огъване се определя с точност 0,1 MPa (N/mm2) 
 

 
Разположение на натоварването върху пробното тяло (натоварване в две точки) 

 
Разположение на натоварването върху пробното тяло (натоварване в една централна точка) 

Фиг. VI-8 Натоварване на пробното тяло, при изпитване на огъване 
1 - Натоварваща ролка (с възможност за завъртане и наклоняване); 2 - Опорна ролка; 3  Опорна ролка (с 
възможност за завъртане и наклоняване) 
 
VI.4. Якост на опън при разцепване на пробни тела – БДС EN 12390-6 
 
Принцип на изпитването - цилиндрично пробно тяло се подлага на сила на натиск, 
приложена в тясна ивица по дължината на тялото. Получената ортогонална сила на опън 
предизвиква разрушаването на пробното тяло от напрежение на опън. 
За пробни тела, отлежавали под вода се избърсва излишната влага от повърхността 
преди поставяне в машината за изпитване. 
Опорните повърхности на центриращото устройство, междинните ивици и плочките(виж 
фигура VI-9), предаващи натоварването се почистват. Отстраняват се остатъците от 
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шлифоване или други чужди тела, които се намират в контактните повърхности между 
пробното тяло и междинните ивици. 
 

 
 

Фиг. VI-9 Изпитване на опън при разцепване 
1 – устройство за натоварване; 2 - междинни ивици. 

 
Пробното тяло се поставя центрично в машината за изпитване, при което може да се 
използва устройство за центриране. Грижливо се поставят междинните ивици и, ако се 
изисква, натоварващите части по дължината на горната и долната плочи, натоварващи 
пробното тяло. 
Осигурява се горната плоча да бъде успоредна на долната по време на натоварването. 
Осигурява се пробното тяло да бъде центрирано когато започне натоварването с помощта 
на устройството за центриране, или с временни опори. 
Избира се постоянна скорост на натоварване в интервала от 0,04 Mpa/s (N/mm2 x s) до 
0,06 Mpa/s (N/mm2 x s). Натоварването се прилага без удар и се повишава непрекъснато с 
избраната постоянна скорост ± 1% докато не може да се издържи по-голям товар. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимата скорост на натоварване на машината за изпитване се 
определя по следната формула: 
 

dL
sR

××
×

=
2

π
 

където: 
 

R - скоростта на нарастване на товара, в нютони за секунда; 
L - дължината на пробното тяло, в милиметри (виж фигура VI-9); 
d -  избраният размер на пробното тяло, в милиметри;  
s - скоростта на нарастване на напрежението, в мегапаскали за секунда или 
нютони на квадратен милиметър за секунда; 

 
Когато се използват машини за изпитване с ръчно управление, избраната скорост на 
натоварване се коригира с подходящо устройство за управление, когато наближава 
разрушаването на пробното тяло. 
Когато се използва машина за изпитване с автоматично управление, периодично се 
проверява скоростта на натоварване, за да се гарантира, че скоростта е постоянна. 
Максималното натоварване се записва. 
Проверява се разрушаването на пробното тяло и външния вид на бетона и се записва, ако 
е необичаен. 
 
Изразяване на резултатите 
Якостта на опън при разцепване се изчислява по формулата: 
 

dL
Ffct ××

×
=
π

2  
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където: 
fct - якост на опън при разцепване, в мегапаскали или нютони на квадратен 

милиметър; 
F - максималното натоварване, в нютони; 
L - е дължината на контактната линия на пробното тяло, в милиметри; 
D - е избрания размер на напречното сечение, в милиметри. 

Якостта на опън при разцепване се определя с точност 0,05 Mpa (N/mm2). 

 

 
Фиг. VI-10  Сегментна натоварваща част 

1 - стоманена натоварваща част; 2 - уплътнителна подложка от твърдо дърво; 3 - сегментите могат да бъдат 
подрязани 

VI.5. Плътност на втвърден бетон – БДС EN 12390-7 
 
Необходима апаратура 
 
Шублер и линия, с които могат да се измерят размерите на пробното тяло с точност ± 
0,5%, чрез които се изчислява неговия обем. 
Везна, снабдена с носеща скоба, за претегляне на пробното тяло на въздух и под вода с 
точност 0,1 % от масата. 
Съд за вода, снабден с устройство за поддържане на постоянно ниво на водата и с 
достатъчен размер, за да може пробното тяло в скобата да бъде напълно потопено под 
вода на постоянна дълбочина. 
Сушилен шкаф с вентилатор, който може да поддържа температура (105 ± 5)° С. 
 
Пробни тела 
 
Необходими са пробни тела с минимален обем 0.785 l. Когато максималният номинален 
размер на зърното на добавъчния материал е по-голям от 25 mm, минималният обем на 
пробното тяло не трябва да е по-малък от 50 D3, където D е максималния номинален 
размер на едрия добавъчен материал. 
Обикновено за определянето се използва цялото доставено пробно тяло. Ако формата на 
пробното тяло, или неговите размери са такива, че не е възможно да се използва цялото 
пробно тяло, от доставеното пробно тяло могат да се изрежат или отчупят по-малки 
пробни тела. 
Пробни тела с обработена повърхност не могат да се използват. 
 
Процедура 
Определяне на масата 
В стандарта се прави разлика между три различни състояния, при които може да се 
определи масата на пробното тяло: 

a) в състояние на доставка; 
b) водонаситено; 
c) изсушено в сушилен шкаф. 
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Определяне на обема 
В стандарта се прави разлика между три метода за определяне на обема на пробното 
тяло: 

- чрез изместване на вода (сравнителен метод); 
- изчисляване чрез измерените реални размери; 
- с кубче, чрез изчисляване, като се използват проверени избрани размери. 

 
Маса на пробните тела в състояние на доставка 
Доставеното пробно тяло се претегля, (mr) с точност 0,1% от масата на пробното тяло. 
Получената стойност се записва в kg. 
 
Маса на водонаситено пробно тяло 
Пробното тяло се потапя във вода с температура (20 ± 2) °С, докато изменението на 
масата за 24 h стане по-малко от 0,2% от последното определяне на масата. Стойността 
на масата (ms) на водонаситеното пробно тяло се записва в kg. Преди всяко претегляне 
излишната вода се избърсва с влажна кърпа. За проби от обикновен бетон, които са 
отлежавали под вода в продължение на най-малко 72 часа преди изпитването, може да се 
приеме, че са водонаситени до постоянна маса. 
 
Маса на пробно тяло изсушено в сушилен шкаф 
Пробното тяло се изсушава в сушилен шкаф с вентилатор при (105 ± 5) °С, докато 
изменението на масата за 24 h стане по-малко от 0,2% от последното определяне на 
масата. Преди всяко определяне на масата, пробата се охлажда до стайна температура в 
сух херметичен съд или ексикатор. Измерената стойност за изсушеното в сушилен шкаф 
пробно тяло (m0) се записва в kg. 
 
Определяне на обема чрез изместване на вода 
Пробното тяло трябва да е във водонаситено състояние. 
 

 

 

а) Носеща скоба, окачена под механизма на 
везната 

b) Алтернативна носеща скоба, окачена над 
механизма на везната 

Фиг. VI -11 Типична носеща скоба за определяне на обема на бетонни пробни тела чрез 
изместване на вода 

1 – везна; 2 - носеща скоба; 3 - бетонно пробно тяло; 4 – водач; 5 - съд за вода, който се премества 
вертикално; 6 - страничен изглед на скобата. 
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Масата на пробното тяло под вода се определя по следния начин. 
Повдига се съдът, докато носещата скоба без пробно тяло, се потопи във водата, без да 
опира дъното на съда. Привидната маса на скобата mst се записва в kg. 
Пробното тяло се поставя върху носещата скоба и съдът се повдига, докато пробното 
тяло се потопи във водата и водното ниво е същото, колкото на празната скоба. 
Напълно потопеното пробно тяло заедно със скобата се претегля и привидната маса (mst 
+ mw) се записва в kg. 
Масата на пробното тяло на въздух се определя по следния начин: 
Веднага след изваждането на пробното тяло от скобата, излишната вода се избърсва с 
влажна кърпа, пробното тяло се претегля на въздух и стойността (ma) се записва в kg. 
 
Обемът на пробното тяло се изчислява по следната формула: 
 

( )[ ]
w

stmwmstmam
V

ρ
−+−

=  

където: 
 
V - обемът на пробното тяло, в m3; 
ma - масата на пробното тяло на въздух, в kg; 
mst - привидната маса на потопената скоба, в kg; 
mw - привидната маса на потопеното пробно тяло, в kg; 
ρw - плътността на водата при 20 °С, приета за 998 kg/m3. 
 
Обемът на пробното тяло се изчислява чрез реалните размери, измерени съгласно EN 
12390-1, в m3, с точност четири цифри след десетичния знак. 
За изчисляване на обема трябва да се използват само пробни тела (само кубчета), които 
са изготвени в калибрирани форми съгласно БДС EN 12390-1. 
Размерите на пробното тяло се проверяват съгласно БДС EN 12390-1. 
Обемът на пробните тела, V, се изчислява в m3 и се записва с точност три цифри след 
десетичния знак. 
Плътността се изчислява чрез определената маса на пробните тела и техния обем по 
следната формула: 
 

V
mD =  

където: 
D - плътността, в зависимост от състоянието на пробното тяло и от метода за определяне 
на обема, в kg/m3; 
m - масата на пробното тяло в състоянието в момента на изпитването, в kg; 
V - обемът, определен по съответния метод, в m3. 
 
Състоянието на пробното тяло в момента на изпитването и използвания метод за 
определяне на обема на пробното тяло се записват в протокола от изпитването, като част 
от резултатите от изпитването. 
 
Резултатът от определянето на плътността се дава с точност 10 kg/m3. 

 



Бетон – технически изисквания и методи за изпитване на втвърден бетон БДС EN 206-1 + НП, Серия 
стандарти БДС EN 12390 

И. Ростовски, Н. Баровски Страница VI-19 

VI.6. Дълбочина на проникване на вода под налягане – БДС EN 12390-8, 
водонепропускливост - БДС EN 206-1/НА:2008 
 
Принцип на изпитването - подава се вода под налягане върху повърхността на втвърден 
бетон. След това пробното тяло се разцепва и се измерва най-голямата дълбочина на 
проникване на вода. 
 
Уред за изпитване 
 
Уредът се състои от подходящо приспособление, в което може да се постави пробно тяло 
с дадени размери така, че водното налягане да може да действа върху стената на 
пробното тяло, като налягането може да се отчита постоянно. Пример на уред за 
изпитване е даден на фигура VI-12. 
Размерите на повърхнината за изпитване трябва да съответстват на около половината от 
дължината на ръба или на диаметъра на пробното тяло. 
 

Фиг. VI-12 – Пример на уред за изпитване 
1 – подложки; 2 - уплътнителен пръстен; 3 - плоча на болтове – разрез; 4 – болтове; 5 - вода под налягане;  
6 - плоча на болтове – план. 
 
Пробни тела 
Изпитването се провежда с пробни тела с форма на кубчета, призми или цилиндри с 
дължина на ръба, или диаметър от най-малко 150 mm. 
 
Процедура 
Веднага след декофриране на пробното тяло, повърхнината, която се подлага на водно 
налягане, се награпавява с телена четка. 
 
Прилагане на водно налягане 
Изпитването се провежда върху пробно тяло на възраст най-малко 28 дни. Водното 
налягане не трябва да се прилага върху загладена повърхнина на пробното тяло. 
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Пробното тяло се поставя в уреда и в продължение на (72 ± 2) h се прилага водно 
налягане от (500 ± 50) kPa. 
По време на изпитването периодично се проверява дали повърхнините на пробното тяло, 
които не са подложени на водно налягане, са навлажнени. Проникването на вода се 
взема предвид при валидността на резултатите и това се отбелязва. 
 
Изследване на пробното тяло 
След въздействие на налягането за определеното време, пробното тяло се изважда от 
уреда. Повърхнината, подложена на налягане се избърсва, за да се отстрани излишната 
вода. Пробното тяло се разчупва на две половини перпендикулярно на повърхнината, 
подложена на водното налягане. При разчупването на пробното тяло и при провеждане 
на изследването, тази повърхнина трябва да е надолу. 
Щом като повърхнината на счупването изсъхне толкова, че проникването на водата е 
ясно забележимо, границата на проникване се очертава върху пробното тяло. Най-
голямата дълбочина на проникване през изпитваната повърхнина се измерва и се записва 
с точност 1 mm. 
 
Резултати от изпитването 
Най-голямата дълбочина на проникване е резултатът от изпитването и се дава с точност 
1 mm. 
 
Съответстващото изпитване на проникването на вода под налягане по БДС EN 206-
1/НА:2008 е т.нар водонепропускливост. 
Принцип на изпитването - подава се вода под налягане върху повърхността на втвърден 
бетон. Нарастването на налягането е стъпаловидно, като се повишава с 0.1 МРа на всеки 
8h. За критерий за оценка на водонепропускливостта на бетона служи максималното 
налягане в МРа, при което 4 от 6 пробни тела все още не са пропуснали вода от 
срещуположната на водния напор страна. След това пробното тяло се разцепва и се 
измерва най-голямата дълбочина на проникване на вода. 
 
Уред за изпитване 
Уредът се състои от 6 кухи метални цилиндъра, в които се поставят пробните тела. 
Пространството между металните цилиндри и пробните тела се уплътнява с парафин, 
болкит или друг подходящ уплътнителен материал. Уредът трябва да има възможност да 
подава вода, която да упражнява воден напор върху долната основа на пробните тела. 
 
Пробни тела 
Изпитването се провежда с пробни тела – цилиндри, с диаметър и височина 150 mm. 
 
Процедура 
Веднага след декофриране пробните тела отлежават във вода с температура (20±2)оС . 
Две денонощия преди изпитването пробите се изваждат от водата, подсушават се и 
престояват 24 h при стайни условия – температура на въздуха (20±2)оС и относителна 
влажност 65±10%. Един ден преди изпитването пробните тела се поставят в металните 
цилиндри и се уплътняват. Преди изпитването челните повърхнини на пробите се 
почистват с телена четка, за да се отстрани корицата от циментов камък и евентуално 
попаднал уплътнителен материал. 
 
Прилагане на водно налягане 
Изпитването се провежда върху пробно тяло на възраст най-малко 28 дни. Водното 
налягане не трябва да се прилага върху загладена повърхнина на пробното тяло. 
Пробното тяло се поставя в уреда и се подава стъпаловидно хидростатично налягане 
съгласно фигура VI-13. Налягането се увеличава с 0.1 МРа на всеки осем часа. 
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По време на изпитването периодично се проверява дали повърхнините на пробното тяло, 
които не са подложени на водно налягане, са навлажнени.  

 
 

Фиг. VI-13 Прилагане на хидростатичното налягане при изпитване на 
водонепропускливост 

W 

 
 
Изследване на пробното тяло 
След приключване на изпитването, пробните тела се изпитван на разцепване и се 
проверява дълбочината на проникване на водата под налягане 
 
VI.6. Мразоустойчивост - БДС EN 206-1/НА:2008 
 
Мразоустойчивостта на бетона не е третирана в БДС EN 206-1, поради значителните различия в 
климатичните условия на страните членки на ЕС. 
 
Класът по мразоустройчивост се означава с буквите “Вм”и число, което отговаря на минималния 
брой на циклите на променливо замразяване и размразяване, които трябва да издържат пробните 
тела на бетона, изпитани съгласно долуописания метод. Класовете по мразоустойчивост за бетони 
с плътна структура и плътни добавъчни материали са: Вм 50; ВМ 75; Вм 100; Вм 150 и ВМ 200. 
 
Мразоустойчивостта се определя чрез изпитване на кубични пробни тела. Броят на циклите на 
последователните замразявания и размразявания, след които се извършва изпитването на 
пробните тела, подлежащи на замразяване, а също и броят на контролните пробни тела трябва да 
съответства на табл. 4.1  

 
Таблица VI-8 – Класове по мразоустойчивост 

 
Показатели Вм 50 Вм 100 Вм 150 

1. Брой на циклите, след които се изпитват пробните тела на 
натиск 
2. Брой на циклите, след които се прави външен оглед и 
претегляне на пробните тела по време на изпитването 
3. Брой на замразяваните пробни тела 
4. Брой на контролните пробни тела 
5. Общ брой на изготвените пробни тела 

25 
50 
 

10 
6 
9 
15 

50 
100 

 
10 
6 
9 
15 

100 
150 

 
10 
6 
9 
15 

 
Четири денонощия преди изпитването на мразоустойчивост пробните тела, подлежащи на 
замразяване се претеглят и потапят във вода с температура (20 ± 3) ºС, като нивото на водата се 
поддържа най-малко       5 cm над горната им повърхност. Това се прави само ако пробните тела 
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не са лежали до 28 ден под вода. След водонапиването пробните тела се претеглят отново, като 
предварително се избърсват с влажна кърпа. 
Водонапитите пробни тела се поставят в хладилната камера на подложки (мрежи, скари и др.п.), 
като се подреждат на разстояние, не по-малко от 2 cm едно от друго. Поставянето на пробните 
тела в хладилната камера се извършва след понижаване на температурата й до минус 15 ºС. 
Началото на замразяването се счита от момента на установяване на температура минус 15 ºС в 
заредената хладилна камера. Продължителността на едно замразяване на пробните тела при 
температура минус 15 ºС трябва да бъде: 
 

- за пробни тела със страна 100 и 150 мм – не по-малко от 4 часа; 
 
- за пробни тела със страна 200 мм – не по-малко от 6 часа. 
 

Не се допуска прекъсване на процеса при един цикъл. При евентуално прекъсване на даден цикъл 
(замразяване и размразяване) той не се взема под внимание. При едновременно замразяване в 
хладилната камера на пробни тела с различни размери, продължителността на замразяване се 
приема по пробното тяло с най-големия размер. 
 
След изтичане на времето на замразяване пробните тела се размразяват, като се потапят във вода 
с температура (20 ± 3) ºС. Продължителността на размразяването на пробните тела във водата е 
равна на продължителността на замразяването описана по-горе. 
 
За определяне загубата на маса след размразяването водонапитите пробни тела се изваждат от 
водата, изтриват се с влажна кърпа и се претеглят. Загубата на маса, в проценти, се изчислява с 
точност до 0,1% по формулата: 
 

100
1

21 ×
−

=Δ
m

mm
M  

 
където: 

 
m1  е масата на пробното тяло преди изпитването на замразяване във водонапито 
състояние; 
 
m2  е масата на пробното тяло след изпитването на замразяване във водонапито 
състояние. 

 
Загубата на маса се взема като средноаритметично на резултатите от изпитването на трите пробни 

тела.  
 
Преди изпитването на натиск, пробните тела след размразяването се оглеждат и се измерва 
площта на повредената повърхност на стените, върху които ще се изпитва пробното тяло на 
натиск. Ако повредената площ само на едната страна, на която ще става изпитването, се окаже по-
голяма от 10% от първоначалната площ на стената, дефектите се отстраняват чрез подмазване с 
цименто-пясъчен разтвор 1:1. Изпитването на пробното тяло в този случай трябва да се извърши 
след три денонощия от подмазването, като първото денонощие тялото се държи във влажна среда, 
а после – под вода. 
 
Контролните пробни тела се поставят във вода, когато започва изпитването на мразоустойчивост. 
Изпитването на контролните тела на натиск се извършва в началото,когато започва 
замразяването, при междинните цикли и когато завършва изпитването. Изпитват се по три пробни 
тела в един ден с тези подлагани на замразяване. 
 
Якостта на натиск при всяко изпитване се изчислява и от получените стойности за якостта на 
натиск на контролните пробни тела се начертава графика, даваща зависимостта между якостта и 
възрастта на бетона. 
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Понижението на якостта на натиск на бетона при замразяване се установява чрез сравняване на 
якостта на замразяваните пробни тела на еквивалентна възраст, отчетена от графиката. 
Еквивалентната възраст (Те) в денонощия се определя по формулата: 
 
 

24
tnTTe
⋅

−=  

 
където: 
 

T е времето до момента на изпитване на натиск на замразяваните пробни тела 
(включва времето и на отлежаването на пробните тела преди изпитването на замразяване 
и времето на изпитване на замразяване) в денонощия; 
 
n е броят на циклите на последователните замразявания и размразявания; 
 
t е продължителността на замразяване на пробните тела при един и същи цикъл в 
хладилната камера, часове. 

 
Мразоустойчивостта на пробата се определя с най-големия брой цикли на последователното 
замразяване и размразяване, които бетонът е издържал, без да е намалил якостта си с повече от 
15% и без да губи от теглото си повече от 5%.  
 
Контролът и оценката на мразоустойчивостта на бетона се извършва еднократно за всеки проектен 
състав на бетона преди започване на редовното производство върху проба от бетон, приготвен с 
предвидените в проекта материали. Повторно изпитване се прави при всяко изменение на вида и 
качеството на материалите за бетона или промяна на състава на бетона. 
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