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ТЕМА: Свойства на бетонната смес 

 

Бетонът се получава от смесването и разбъркването на цимент, вода, 

едър и дребен добавъчни материал с или без химическа добавка. След 

хомогенизирането на материалите до момента на набиране на якост 

(около 2ч.) тази смес се нарича бетонна смес. 

 

Познаването на свойствата на бетоновата смес и зависимостта им от 

различни фактори дава възможност да се получи бетонна смес с 

желани свойства, когато тази бетонна смес се положи, уплътни 

правилно и се създадат необходимите условия за набиране на якост 

може да очакваме високи показатели от получения втвърден бетон. 

 

1. Консистенция на БС 

 

При полагането на бетонната смес се стремим да запълним дадена 

форма и да уплътним БС с възможно най-малко усилия. Това свойство 

наричаме консистенция. Консистенцията е най-важното свойство на 

БС и от него можем да правим извод за другите свойства. За 

различните видове БС (с течна, пластична или земновлажна 

консистенция) са необходими различни критерии и постановки за 

изпитване. 

Изпитванията на бетонната смес са посочени в серията стандарти БДС 

EN 12350. 

 

Забележка: Непосредствено преди започване на всяко едно от 

изпитванията всеки един от уредите се навлажнява с гъба, като 

излишната вода се отстранява. 

 

1.1. Определяне на консистенцията чрез слягане по конуса на 

Абрамс (БДС EN 12350-2) 

 

Бетонната смес се уплътнява във форма с вид на пресечен конус. 

Когато конусът се изтегли вертикално нагоре, разстоянието, с което се 

е слегнал бетонът дава мярката за неговата консистенция. 

  

Апаратура: Конус, Щиковка, Фуния, Линийка, Основна плоскост, 

Лопатка  

Процедура: 

Преди провеждане на изпитването пробата се пребърква в съда за 

разбъркване с помощта на лопатката. 

Конуса и основната плоскост се навлажняват и конуса се поставя 

върху хоризонталната основна плоскост (фиг. 1). По време на 

запълването на формата, тя се притиска плътно към основната 

плоскост или чрез захващане със скоби, или чрез застъпване върху 

двете стъпенки (фиг. 2). 

Формата се запълва на три слоя (фиг. 3), с 25 удара на щиковката, като 

всеки слой е с дебелина около една трета от височината на пресечения 

конус.  

След като горният слой се уплътни, повърхността на бетона се 

подравнява чрез изрязване и въртеливи движения на щиковката (фиг. 

4). 

Разлетият бетон се почиства от основната плоскост. Формата се 
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отстранява от бетона като се издига внимателно във вертикална посока 

(фиг. 5). 

Повдигането на формата се извършва в продължение на 5 до 10 

секунди чрез плавно движение във вертикална посока, без да се 

оказват странични или усукващи движения върху бетона. Цялото 

изпитване продължава 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 (фиг. 6). 

Важно е да се отбележи, че този метод се използва за смеси със слягане 

по конуса не по малко от 10mm и не повече от 200mm, при стойности 

извън тези граници се използват други методи за оценка на 

консистенцията. 

Класовете по слягане съгласно БДС EN 206 са дадени в таблица 1.  

 

 
фигура 6 

 

Простата методика и апаратура правят този метод приложим, както в 

лаборатория така и при полеви условия.  

 
 

1.2. Определяне консистенцията на бетонна смес чрез времето за 

вибриране по Vebe (БДС EN 12350-3) 

 

При този метод се отчита времето в секунди за уплътняването на БС 

Методът за определяне на времето за вибриране по Vebe е подходящ 

при консистенция на бетонната смес между 5 sec и 30 sec. 

 

Апаратура: Апарат на вебе (фиг. 7), щиковка, хронометър и лопатка. 

 

Процедура: 

В цилиндричен съд с определени размери предварително захванат за 

вибрационна маса се поставя конус (конус на Абрамс) и в него се 

изсипва БС на три пласта, като всеки пласт се уплътнява чрез 25 удара 

с щиковка. След подравняване на повърхността, конуса се издърпва за 

5-10s след, което върху слегналата повърхност се допира прозрачния 

диск и се затяга чрез винт за да не притиска сместа. Освобождава се 

винта и едновременно се пуска вибрационната маса и хронометъра. 

Хронометъра се спира в момента, когато прозрачния диск осъществи 

пълен контакт с БС. 

Времето от хронометъра се записва с точност до секунда. Това е 

времето на вибриране по Вебе, изразяващо консистенцията на 

изпитваната смес. 

 

Класовете по Vebe съгласно БДС EN 206 са дадени в таблица 2. 

 

 

 

 

Клас  

Слягане в mm 

S1 

S2 

S3 

S4 

10  до  40 

50  до  90 

100  до 150 

160  до  210 

Клас Време по Vebe 

в секунди 

V0
 

V1 

V2 

V3 

V4
 

    31 

30  до  21 

20  до  11 

10  до   6 

 5  до   3 

фигура 5 

фигура 7 

Таблица 1 

Таблица 2 
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1.3. Определяне консистенцията на бетонна смес чрез разстилане 

(БДС EN 12350-5) 

 

Този метод се прилага при бетони с консистенция съответстваща на 

разстилане от 340 mm до 600 mm. 

 

Апаратура: 

-Уред за стръскване (фиг. 8) представляващ две плочи с размер 

700x700mm свързани една с друга чрез панти. В срещуположния край 

има два ограничителя позволяващи подвижната плоча да се повдига 

на 40mm. 

-Пресечен конус (Основи 20cm и 13cm и височина 20cm) 

-Трамбовка с квадратно напречно сечение със страна 40mm 

-Линия с дължина 700mm 

-Лопатка 

 

Процедура: 

Уредът за стръскване се поставя върху равна повърхност (фиг. 9). 

Поставя се конуса и се напълва на два равни пласта като всеки пласт се 

уплътнява с трамбовката чрез 10 леки трамбования. След 30s конуса се 

вдига и бетонната смес се разстила(фиг. 9 и 10). Горната плоча се 

повдига до ограничителя и се пуска да падне свободно върху долната 

рамка, като стръскването се повтаря 15 пъти (фиг. 11). С линия се 

измерват максималните размери на разстилането на бетона в две 

направления, d1 и d2, успоредни на ръбовете на плочата. 

Разстилането се определя по формулата: ( d1 + d2 )/2 с точност до 10 

mm. 

Класовете по големина на разстилането съгласно БДС EN 206 са 

дадени в таблица 3. 

 

 

1.4. Определяне консистенцията на бетонна смес чрез степента на 

уплътняване(БДС EN 12350-4) 

 

Методът е подходящ при степен на уплътняване от 1,04 до 1,46. 

 

Апаратура: 

-Съд от метал с основа 200mm х 200mm и височина 400mm (фиг. 12). 

-мистрия 

-вибрационна маса 

-линия 

 

Процедура: 

 

Съдът се пълни с бетонна смес, без да се уплътнява, остатъка се 

изрязва с мистрия така, че да се получи гладка повърхност. Бетонът се 

уплътнява с помощта на вибрационната маса, докато престане 

намаляването на обема.  

След уплътняването се определя стойността S - средноаритметична 

стойност на разстоянията между повърхността на уплътнения бетон и 

горния ръб на съда с точност до mm. Тази стойност се получава чрез 

измерване в средата на всяка страна на съда. 

Степента на уплътняване се определя по формулата: 

sh

h
c




1

1 , 

където: 

h1   е вътрешната височина на съда в милиметри; 

Клас Диаметър на 

разстилане 

 в mm 

F1
 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6
 

      340 

350  до  410 

420  до 480 

490  до  550 

560  до 620 

    630 

Таблица 3 

фигура 8 

фигура 9 

фигура 10 

фигура 11 
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s    е средноаритметичната стойност от четирите разстояния от 

повърхността на уплътнения бетон до горните ръбове на съда, с 

точност до милиметър. 

 

Класовете по степен на уплътнение съгласно БДС EN 206 са дадени в 

таблица 4. 

 

 

2. Определяне плътността на бетонна смес (БДС EN 12350-6) 
 

Плътността на БС се определя, като се използва твърд съд с познат 

обем, но не по-малко от 5l, съдът се напълва с БС, след което се 

уплътнява на вибрираща маса и се измерва. Разликата в масите на 

празния и напълнен с БС съд се дели на обема на съда, получения 

резултат закръгляме до 10kg/m
3
. 

 

 

3. Определяне съдържанието на въздух в бетонната смес. (БДС EN 

12350-7) 
 

Съдържанието на въздух в БС се опредея, чрез уреди, на принципа на 

закона на Бойл-Мариот: „Ако определно количество идеален газ се 

държи при фиксирана температура, обемът и налягането му ще 

бъдат обратнопропорционални“. Уредите могат да бъдат с виден 

стълб или с манометър. При определянето съдържанието на въздух 

може да се използва и теглови метод. 

 

3.1. Уред с воден стълб (фиг. 13) 

 

 

3.2. Уред с манометър (фиг. 14) 

 

 

3.3 Тегловен метод 

 

Обемът на въздуха се изчислява по формулата за относителната 

порестост: 

 

Ac = р = ( 1 – D/с ) . 100, % по обем,   където: 
 

D   е плътността на бетонната смес, kg / m
3
; 

с   е специфичната плътност на бетонната смес, kg / m
3
. 

 

Специфичната плътност на бетонната смес се изчислява по формулата: 
 

  с =     Ц    +    П    +    Ч    +    В      ,   където: 

           Ц/с,ц + П/с,п + Ч/с,ч + В/с,в 

Ц, П, Ч и В   са масите на материалите за единица обем бетонна смес, 

kg; 

с,ц , с,п и с,ч   са специфичните плътности на цимента, пясъка и 

чакъла. 

 

 

Клас Степен на 

уплътняване 

С0
 

С1 

С2 

С3
 

    1,46  

1.45  до  1.26 

1.25  до  1.11 

1.10  до  1.04 

Таблица 4 

фигура 12 

фигура 13 

фигура 14 


