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ТЕМА: Строителни разтвори 

 

 

 

 

 

Строителните разтвори са смеси от едно или повече въздушно или 

хидравлично свързващи вещества, добавъчни материали, вода и 

химични или минерални добавки. 

Най-често разтворите се използват за мазилки или зидане. 

 

Най-често разтворите биват:  

-Циментови, когато свързващото вещество е цимент; 

-Варови, когато свързващото вещество е вар; 

-Циментоваров, когато разтвора е със съдържание на вар не повече от 

50 % от общото количество на свързващото вещество; 

-Вароциментов когато разтвора е със съдържание на цимент не повече 

от 50 % от общото количество на свързващото вещество 

 

 

І. Свойства на пресния разтвор 

 

1. Вземане на обща проба от разтвор и приготвяне на разтвор за 

изпитване. (БДС ЕN 1015-2) 

 

Апаратурата нужна за вземането на пробата е съд за загребване от 

пластмаса или метал и съд за транспортиране на разтвора с добре 

прилепващ капак, който да предотврати изпарението на вода от 

разтвора. 

 

Процедура. 

В зависимост от това как се доставя разтвора за изпитване, който да 

бъде представителна извадка на целя разтвор може да бъде взета от 

смесител, транспортна лента, бетоновози, бункери, силози и чували. 

Идеята е да се вземе от няколко различни места с гребка малко 

количество разтвор, след което да се разбърка и от този разтвор да се 

отдели около 10kg разтвор, който да се подготви за изпитване. 

Ако се изпитва сух състав, то от него се приготвя необходимото 

количество разтвор за изпитване. 

 

Преди да започнат изпитванията, разтворът се разбърква (5-10сек), за 

да се избегне “ лъжливо ” свързване. 

 

 

2. Консистенция  

 

2.1. Определяне на консистенцията на пресен разтвор чрез 

стръскваща масичка (БДС ЕN 1015-3) 

 

Апаратура: 

Стръскваща масичка и съд с конична форма (фиг. 1 и 2), трамбовка (с 

кръгло напречно сечение) и шублер. 

 

 

Упражнение 8 

 

Представителна извадка:  

малко количество от 

общата част, като чрез 

неговите свойства се 

правят изводи за 

свойствата на общата част. 

 

фигура 1 

фигура 2 
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Процедура: 

 

Разтворът се полага на два пласта във формата, поставена в центъра на 

диска на стръскващата масичка, като всеки пласт се уплътнява с 

минимум 10 удара с трамбовка. Излишъкът от разтвор се отстранява. 

След около 15 s формата бавно се вдига нагоре, след което разтворът 

се разстила върху диска чрез стръскване на масата 15 пъти от височина 

10mm. 

Измерват се два взаимно перпендикулярни диаметъра на разтвора с 

шублер (фиг.2), като резултатът се закръглява до mm. 

Правят се две изпитвания и се изчислява средноаритметичната 

стойност. 

В таблица 1 е показана консистенцията на разтвора според големината 

на разстилането. . 

 

 

2.2. Определяне на консистенцията на пресен разтвор чрез 

потъващо тяло ( БДС ЕN 1015-4) 

 

Апаратура: 

Уред с потъващо тяло (фиг. 3 и 4), цилиндричен съд и трамбовка (с 

кръгло напречно сечение). Общата маса на потъващото стебло и 

потъващото тяло е 90 g ± 2 g. 

 

Процедура: 

Разтворът се полага на два пласта във формата, като всеки пласт се 

уплътнява с 10 удара с трамбовка. Излишъкът от разтвор се 

отстранява.  

Стеблото се закрепва на 100 mm над повърхността на разтвора, 

освобождава се фиксиращия винт, като потъващото тяло пада 

свободно в разтвора. 

Определя се проникването на потъващото тяло в разтвора чрез 

отчитане по скалата на потъващото стебло и показалеца, с точност до 

mm. 

Правят се две изпитвания и се изчислява средноаритметичната 

стойност. 

 

 

3. Обемна маса (БДС ЕN 1015-6) 

 

Апаратура: 

Измервателен съд с обем 1 dm
3 

и маса 1m , вибрационна маса и везна с 

точност 1g. 

 

Процедура: 

Празният съд се напълва с разтвор, като в зависимост от 

консистенцията съдът се уплътнява по различен начин: гъст разтвор се 

уплътнява чрез вибриране, пластичен разтвор чрез удар, а течния 

разтвор се пълни без уплътнение. 

Претегля се общата маса m2 на съда, напълнен с разтвор, с точност от 

1 g. 

 

Изчисление: 

Изчислява се обемната маса на пресния разтвор, ρm , по формулата: 




V

mm 12
m


 , kg/m

3 

Консистенция 

на разтвора 

Разстила

не, mm 

Гъст  < 140  

Пластичен  140 200  

Течен  > 200  

Таблица 1 

фигура 3 

фигура 4 
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където: 

m1 - масата на празния съд, g 

m2 - масата на съда, пълен с разтвор, g 

Vv - обемът на измервателния съд, dm
3 

 

Изчислява се средноаритметичната стойност от две измервания, с 

точност 10 kg/m
3
. 

 

 

4. Определяне на съдържанието на въздух (БДС ЕN 1015-7) 

4.1 Метод с налягане - използва при разтвори с обявено съдържание 

на въздух по-малко от 20 %. 

 

Апаратура: 

Уред за измерване съдържанието на въздух в разтвора(фиг. 5), който се 

състои от метален съд с обем около 1dm
3
, снабден с метален капак, към 

който се закрепва херметизирана въздушна камера (камера с повишено 

налягане). Към нея е свързан манометър за измерване на приложеното 

налягане. Трамбовка. 

 

Процедура: 

Съдът се напълва с разтвор на четири равни пласта, като всеки се 

уплътнява чрез 10 удара с трамбовката. Поставя се капака и 

въздушната камера, след което въздухът останал под капака се запълва 

с вода. Нагнетява се въздух до определено налягане и съдържанието на 

въздух в % се отчита от манометъра на уреда, като се закръглява до 

0,1%. 

Правят се две изпитвания и се изчислява средноаритметичната 

стойност. 

 

4.1 Метод с алкохол - използва при разтвори с обявено съдържание на 

въздух по-голямо от 20 %. 

 

Апаратура: 

Градуиран измервателен цилиндър с обем 500 cm
3
(фиг. 6. а), гумена 

тапа и алкохолно - водна смес, която се състои от 60% етанол и 40% 

вода в обемни части. 

 

Процедура: 

Около 200 cm
3
 разтвор се насипват в измервателния цилиндър. Отчита 

се обема на разтвора Vm,l с точност 1 cm
3
. Допълва се внимателно 

цилиндъра с разтвор от вода и алкохол до ниво 500 cm
3
. 

Цилиндърът се затваря с гумена тапа и се обръща 20 пъти до пълна 

дисперсия на разтвора в алкохолно – водната смес. Оставя се 5 min в 

покой и се отчита нивото на сместа Vm,f с точност до 1 cm
3
(фиг. 6. b). 

Процедурата се повтаря, докато разликата при два последователни 

отчета е не повече от 1cm
3
. Изчислява се съдържанието на въздух с 

точност 0,1%. 

 

Изчисление: 

Съдържанието на въздух L на всяка проба от разтвор се изчислява с 

точност 0,1% по формулата: 


%100
500(

,

,





lm

fm

V

V
L  

Правят се две изпитвания и се изчислява средноаритметичната 

стойност. 

фигура 5 

фигура 6 
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ІI. Свойства на втвърдения разтвор 

 

1. Обемна маса в сухо състояние 

 

Апаратура: Везна и сушилен шкаф 

 

Процедура: Измерва се масата на 3 пробни тела призми 40х40х160mm, 

след което чрез хидростатична везна се измерва обема им. 

Обемната маса в сухо състояние на пробното тяло от втвърден разтвор 

се определя като отношение на масата му в сухо състояние и обема му. 

 

2. Якост на опън при огъване 

 

Апаратура: Преса за изпитване на огъване, метални форми, трамбовка 

и две стъклени плочки. 

 

Процедура: 

2.1. Приготвяне на пробните тела 3 броя призми с размери 

160х40х40 mm. 

 

а) Разтвор с хидравлично свързващо вещество или циментоваров 

разтвор. 

Формата се напълва на два приблизително еднакви пласта, като всеки 

пласт се уплътнява с 25 удара на трамбовката, повърхността на 

разтвора трябва да е равна.  

Пробните тела отлежават при температура ( 20 ± 2 )
о
С 28дни, като 2 

дни в кофражната форма при влажност 95%, 5 дни декофрирани при 

влажност 95% а останалите 21дни при влажност 60%. 

 

б) Варов или вароциментов разтвор. 

Сглобената рамка на формата се слага върху стъклена плоча, на която 

предварително са сложени два пласта суха памучна марля. Формата се 

напълва на два приблизително еднакви пласта, като всеки пласт се 

уплътнява с 25 удара на трамбовката, повърхността на разтвора трябва 

да е равна.  

Повърхността на разтвора се покрива плътно с два пласта марля. Върху 

марлята се поставят шест пласта филтърна хартия. Филтърната хартия 

се покрива със стъклена плоча и формата се обръща, като горната и 

долната стъклени плочи се притискат плътно към формата. Стъклената 

плоча от горната страна на обърнатата форма се отстранява 

внимателно. Слагат се шест пласта филтърна хартия върху марлята и 

накрая отново се покрива със стъклената плоча. Формата се обръща 

отново, до първоначалното си положение. Тя се поставя върху 

неподвижна маса и се натоварва с тежест от около 5 kg. 

След три часа товарът и стъклената плоча се махат, както и марлите и 

филтърната хартия остава само стъклената плоча от долната страна. 

Пробните тела отлежават при температура ( 20 ± 2 )
о
С 28дни, като 5 

дни в кофражната форма при влажност 95%, 2 дни декофрирани при 

влажност 95%, а останалите 21дни при влажност 60%. 

 

2.2. Якост на опън при огъване. 

 

Изпитването се извършва на 28 дневна възраст. 

Пробното тяло се поставя върху опорите (стоманени ролки), така че от 

разстоянието между опорите да в 100mm (фиг.7). Ролката, чрез която 

ще се предава натоварването се допира до повърхността. 

l

F

l/2 l/2

l/2 l/2

l

F/2 F/2

M

M=F.l/4

F

b

h
 b.h

  6

2

W=

фигура 7 

Разглобяема форма за пробни 

тела с размери 40/40/160mm и 

готово пробно тяло. 

Преди да се започне 

пълненето на формата за 

пробни тела стените се 

намазват с тънък слой 

кофражно масло, за да се  

декофрират по-лесно и 

да се запазят страните 

равни и гладки. 
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Натоварването се прилага равномерно до разрушаване на пробното 

тяло (времето за разрушение да е от 30 s до 90 s) и силата F се отчита 

от скалата или дисплея и се записва. 

 

Якост на огъване (фиг. 7): 

 

𝐹𝑓  =
𝑀

𝑊
=

6.𝐹. 𝑙

4. 𝑏.ℎ2
; [𝑀𝑃𝑎] 

където: 

ff – якост на огъване,  МРа  или  N/mm
2
; 

F – максимален товар,  N; 

l – разстоянието между опорните ролки,  mm; 

b  и  h – размери на напречното сечение на пробното тяло,  mm. 

Якостта на опън при огъване се определя с точност 0,1 МРа (N/mm
2
) и 

е средноаритметична на трите резултата. 

 

 

3. Якост на натиск 

 

Изпитването се извършва на 28 дневна възраст. 

Пробните тела се шестте половинки от призми изпитани на опън при 

огъване. 

При изпитването на натиск на половинките призми се използват 

стоманени пластинки с  площ 1600mm
2
. (фиг. 8) 

Натоварването се прилага равномерно до разрушаване на пробното 

тяло (времето за разрушение да е от 30 s до 90 s) и силата F се отчита 

от скалата или дисплея и се записва. 

 

𝑅c =
𝐹

𝐴
, [𝑀𝑃𝑎]  

 

където: 

Rc - якост на натиск,  МРа  или  N/mm
2
; 

F - максимален товар при разрушаването,  N; 

А - площ на стоманената пластинка 1600 mm
2
. 

Якостта на натиск се изразява с точност 0,1 МРа (N/mm
2
). 

 

Класовете по якост на натиск са дадени в таблици 2 и 3  

 

 

4. Сцепление с основата (БДС EN 1015-12) 

 

Апаратура: Корона за изваждане на ядки, сонди за опън с диаметър 

50mm и машина за изпитване на чист опън.(фиг. 9 и 10) 

 

Процедура: 

Положеният върху бетонова повърхност разтвор се прорязва с корона 

и върху разтвора се залепва с епоксидна смола сонда с диаметър 50mm. 

Посредством уред състоящ се от стойка, силомер и механизъм за 

натоварване на опън, се закача сондата (фиг. 10). Посредством 

въртеливо движение се създава опънна сила, която се отчита от скалата 

на силомера. Натоварването става до отлепването на сондата от бетона. 

Силата, при която се е разрушило (отлепило) пробното тяло се записва 

и се бележи с Fu [N] а площта на сондата се бележи с А [mm]. 

 

Якостта на сцеплението се изчислява по следната формула:  

 

разтвори за мазилки, според 

якостта им на натиск на 28 дн 

Клас 
Якост на натиск, 

N/mm
2 

CS I 

CS II 

CS III 

CS IV 

0,4 до 2,5 

1,5 до 5,0
 

3,5 до 7,5
 

≥ 6
 

разтворите за зидане, според 

якостта им на натиск на 28 дн. 

Клас 
Якост на натиск, 

N/mm
2 

М 1 

М 2,5 

М 5 

М 10 

М 15 

М 20 

1 

2,5
 

5
 

10 

15 

20
 

фигура 8 

Таблица 2 

Таблица 3 

фигура 9 
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A

F
f u

u  , N/mm
2
,  

Правят се три изпитвания и се изчислява средноаритметичната 

стойност. 

 

Има няколко начина на разрушение на пробното тяло (фиг. 11): 

 

a) адхезионно разрушаване (в контактната повърхност между разтвора 

и основата) - резултатът от изпитването е равен на якостта на 

сцепление. 

b) кохезионно разрушаване (през разтвора)  

c) кохезионно разрушаване (през основата). 

 

При кохезионно разрушаване якостта на сцепление е по-голяма от 

резултата от изпитването. 

 

Ако разрушението настъпи през пласта лепило между плочата за опън 

и разтвора, то резултатът не се вземат под внимание.  

фигура 10 

фигура 11 


