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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И РАЗТВОРИ 

 БДС EN 12620:2002+А1:2008 - Добавъчни материали за бетон

- този европейски стандарт определя характеристиките на добавъчни материалите материали (с

плътност по-голяма от 2,00 mg/m³ (2000 kg/m³)), които се добиват чрез обработка на естествени,

изкуствени или рециклирани материали и смеси от тези материали за използване за производство

на бетон;

 БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017 - Добавъчни материали за бетон. Национално приложение

(NA)

- това национално приложение се прилага въз основа на националния практически опит при

производството и приложението на добавъчни материали за бетон и е съобразено с климатичните

условия на страната. С него се правят национални допълнения и уточнения и се определят

задължителните за деклариране експлоатационни показатели;
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 Термини и определения (БДС EN 12620+А1)

 Добавъчен материал/скален материал - зърнест материал за използване в строителството.

Добавъчните материали (ДМ), могат да бъдат - естествени, изкуствени или рециклирани.

Фракция - означение на добавъчен материал по отношение на най-малкия размер (d) и най-
големия размер (D) на светлия отвор на ситата, изразено като d/D;

пясък/дребен добавъчен материал (ДДМ) - означение на фракция d/D, за която D < 4 mm;

 едър добавъчен материал (ЕДМ) - означение на фракция d/D, за която d > 4 mm;

фин пълнител - добавъчен материал, по-голямата част от зърната на който преминават през
сито с размер на отворите 0,063 mm.

 категория - ниво на една /дадена/ характеристика на добавъчен материал, изразено като
интервал между две стойности, или като гранична стойност.
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II част: Едър добавъчен материал (ЕДМ) – речен чакъл и трошен камък
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 естествен/речен чакъл – едър
добавъчен материал, получен от
естествено разрушени скали;

 трошен камък - едър добавъчен
материал, получен чрез принудително
натрошаване на естествени скали

ЕДМ може да бъде естествен, изкуствен или рециклиран. Естественият едър добавъчен 
материал се разделя на :
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ЕДМ – речен чакъл и трошен камък

За скални материали с плътност на зърната между 2,00 g/cm³ и 3,00 g/cm³, масата на всяка

порция за изпитване трябва да бъде съгласно таблицата .

 Маса на порциите за изпитване на скални материали с нормална плътност

Размер на зърната Dmax

(максимален)
mm

Маса на порцията за изпитване

(минимална)
kg

63 40

31,5 10

16 2,6

8 0,6

≤ 4 0,2
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 Фракциите се означават, като се използват два размера на сита от основната серия сита, или от основната
серия плюс серия 1, или от основната серия плюс серия 2 (комбинация между серия 1 и серия 2 не се
препоръчва).

 Размери на отворите на ситата за определяне на фракцията -
Основна серия

mm
Основна серия плюс серия 1

mm
Основна серия плюс серия 2

mm

0
1
2
4
-
-
8
-
-
-
-

16
-
-

31,5 (32)
-
-

63

0
1
2
4

5,6 (5)
-
8
-

11,2 (11)
-
-

16
-

22,4 (22)
31,5 (32)

-
45
63

0
1
2
4
-

6,3 (6)
8
10
-

12,5 (12)
14
16
20
-

31,5 (32)
40
-

63
ЗАБЕЛЕЖКА: Поставените в скоби закръглени стойности могат да се използват за съкратено означение на фракцията.
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5. Зърнометричен състав на ЕДМ

 пресяване и претегляне – както при пясъка по описаната в т.1 процедура;

 Лабораторни сита с квадратни светли отвори, определени в БДС EN 933-2 и с размери - 4mm; 8mm; 16mm;
31,5mm и 63mm (основна серия) и 5,6mm; 11,2mm; 22,4mm и 45mm (основна серия плюс серия 1);

изчисление – както при пясъка по описаната в т.1 процедура;

Едрия добавъчен материал е фракция d/D, за която d  4 mm.

С d се означава долната граница, а с D - горната граница на размера на ситата в mm, между които се разполага по-

голямата част от разпределението на зърната по размер.
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В таблицата са дадени изискванията за зърнометричен състав на ЕДМ, конкретизирани за условията в Република
България, съгл. БДС EN 12620/NA:2017 - Гранични стойности и допустими отклонения за ЕДМ за преминало
количество през сито със среден размер от основна серия + серия 1 (mm)

Отношен

ие

D/d

Фракция

/

Средно 

сито

Стойност на d

Гранични стойности и допустими отклонения 

за преминало количество през средно сито 

(% от масата)

2

mm

4

mm

5,6

mm

8

mm

11,2

mm

16

mm

22,4

mm

Гранични 

стойности

Допустими отклонения за 

декларирания от 

производителя типичен 

зърнометричен състав

GT15 GT17,5

2,8
фракция

средно сито

2/5,6

-

4/11,2

-

5,6/16

11,2

8/22,4

16

11,2/31,5

22,4

16/45

31,5

22,4/63

45
25 до 70 ± 15 -

4,0
фракция

средно сито

2/8

-

4/16

8

5,6/22,4

11,2

8/31,5

16

11,2/45

22,4

16/63

31,5
25 до 70 - ± 17,5

5,6
фракция

средно сито

2/11,2

5,6

4/22,4

11,2

5,6/32

16

8/45

22,4

11,2/63

31,5
25 до 70 - ± 17,5

8,0
фракция

средно сито

2/16

8

4/31,5

16

5,6/45

22,4

8/63

31,5
25 до 70 - ± 17,5

11,2
фракция

средно сито

2/22,4

11,2

4/45

22,4

5,6/63

31,5
25 до 70 - ± 17,5
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6. Дробимост на ЕДМ при статично натоварване

 БДС EN 12620/NA:2017 Добавъчни материали за бетон. Национално приложение.

 Апаратура: Стоманен цилиндър с вътрешен диаметър и дълбочина 150 mm,

подвижно дъно и сърдечник с диаметър 148 mm съгласно фигурата.

Цилиндърът, дъното и сърдечникът трябва да са от стомана с НВ > 1500 МРа.

mпр - маса на преминалия материал през сито с отвори, равен на 1/4 от по-малкия 

размер d на изпитваната фракция, g;

mо - обща маса на изпитваната фракция, g;

K - корекционен коефициент, зависещ от големината на фракцията.
 К= 1,2 - фракция 4/8 mm; К= 1,0 - ф-я 8/16 mm; К= 0,8 - ф-я 16/31,5 mm;

Др = К
𝑚пр

𝑚о
. 100,%

Стойност на дробимост при статично 

натоварване, %

Категория

DR

≤ 16 DR16 – за бетони ≤ С25/30 (вкл.)

≤ 12 DR12 – за бетони > С25/30

≤ 8 DR8 – за бетони > С25/30
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6. Дробимост на ЕДМ при статично натоварване
Изпитване:
Порция за изпитване се пресява през сита със светли отвори 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.

Изпитваната фракция (mо) 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).

Върху изравнената повърхност на добавъчния материал се поставя сърдечникът. Цилиндърът се поставя
на машина за изпитване на натиск и се натоварва до 200 kN със скорост 1,0–2,0 kN/s.
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 пясък се претегля - mпр.

фракция 4/8      фракция 8/16             фракция 16/31,5 фракция 31,5/63
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7. Плътност в насипно състояние на ЕДМ -

 БДС EN 1097-3 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част
3: Определяне на плътността в насипно състояние и празнините.

 Апаратура:
- Цилиндричен съд от корозионно устойчив материал с отношение между вътрешния диаметър и височината
0,50,8; Обемът на съда се избира в зависимост от едрината на ДМ,
съгласно таблицата:

- Техническа везна;

 Изпитване:

m2 - маса на пълния съд, kg; m1 маса на празния съд, kg;

V - обем на съда, dm3 ; ρо обемна плътност, kg/dm3 (kg/m3).

Максимално зърно на 

добавъчния материал, mm
4,0 16,0 31,5 63,0

Обем на съда, dm3 1,0 5,0 10,0 20,0

𝜌о =
𝑚2 −𝑚1

𝑉
, ൗ𝑘𝑔

𝑚3
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8. Плътност на зърната и абсорбция на вода

 БДС EN 1097-6 “Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част

6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода“.

 Апаратура:
- Сушилен шкаф с вентилатор, регулиран термостатично така, че да поддържа температура (110 ± 5) °С;
- Лабораторни сита, със светли отвори, определени в БДС EN 933-2 - 0,063mm; 4mm; 31,5mm; 63mm;
- Хидростатична везна, с възможност за отчитане до 0,1 % от масата на порцията за изпитване;
- Метален плетен кош, корозионноустойчив;

 Изпитване - метод с метален кош:
- при добавъчни материали фракция 31,5 - 63mm, min количество на пробата за изпитване е 15 кg;
Определяне плътност на зърната

m1 - маса на повърхностно сухата проба, g;

m2 - маса на коша с пробата под вода, g;

m3 - маса на празния кош под вода,

m4 - маса на изсушената проба, g;

w - плътност на водата, g/сm3.

𝜌а = 𝜌𝑤
𝑚4

𝑚4 − (𝑚2 −𝑚3)
, ൗ
𝑔
с𝑚3
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8. Плътност на зърната и абсорбция на вода
Пробата предварително се промива, поставя се в коша и се потапя във вода с температура (223)С. Нивото на
водата трябва да бъде най-малко 50mm над горния ръб на коша. Отстранява се въвлечения въздух в пробата чрез
повдигане на коша на около 25mm от дъното на съда с вода и стръскване 25 пъти.
Пробата се оставя да престои под вода за време (240,5)h.
Определя се масата на коша с пробата под вода (m2), след което се изважда от водата и се оставя да се отцеди.
Пробата от материала се поставя върху суха кърпа.
Празният кош се поставя отново във водата и се претегля масата му (m3).
Определя се масата на повърхностно сухата проба (m1), след което тя се изсушава в сушилнята при температура
(110 ± 5) °С до достигане на постоянна маса (m4).

Определяне на абсорбцията на вода

Абсорбцията на вода след престояване под вода 24 h се изчислява по формулата:

m1 - маса на повърхностно сухата проба, g;

m4 - маса на изсушената проба, g.

Когато абсорбцията на вода на добавъчния материал, определена в съответствие с EN 1097-6 е не по-голяма от

1%, добавъчния материал може да се приеме като мразоустойчив.

 𝑊𝐴24=
𝑚1 −𝑚4

𝑚4
. 100,%
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9. Мразоустойчивост на ЕДМ

 БДС EN 12620/NA:2008 Добавъчни материали за бетон. Национално приложение. Материалът предварително
се промива, изсушава и пресява съгл. БДС EN 933-1. От получените фракции (ед.остатъци на ситата) се вземат
за изпитване количествата, посочени в таблицата.

Изпитване чрез директно замразяване и размразяване

 Изпитваният материал от всяка фракция се претегля (m1),

насипва се в съд с перфорирано дъно, поставя се под вода,

разбърква се и се оставя в покой в продължение на 48 h,

с цел водонапиване.

 Материалът след изваждането от водата заедно със съда се отцежда и се поставя в хладилна камера, като
продължителността на замразяване е 4 h (считано от момента на постигане на минус 15°С в хладилната
камера), след което пробата се изважда и размразява във вода при t = + 20°С най-малко 2 h. С това завършва
първият цикъл от изпитването.

 След завършване на определен брой цикли (15, 25, 35, 50, 75, 100 и всеки следващи 50) материалът се промива,
изсушава се до постоянна маса, пресява се през сито, отговарящо на долния размер на изпитваната фракция и
се претегля (mn).

 Изчислява се загубата на маса за цялата проба за изпитване при n броя цикли, ако тя не превишава 5 %,
изпитването продължава за следващия брой цикли.

Елементарна фракция,

mm

Маса на изпитвания материал,

kg

4–8 0,5

8–16 1,0

16–31,5 2,0

31,5–45 3,0
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9. Мразоустойчивост на ЕДМ

Ускорено изпитване с магнезиев сулфат (Mg2SO4)

 Приготвяне на наситен разтвор от магнезиев сулфат: Mg2SO4 на кристали (700 – 1000 g) се

разтваря в 1 dm3 топла дестилирана вода чрез постепенно добавяне на Mg2SO4 и постоянно бъркане до

насищане на разтвора. Полученият разтвор (с плътност 1,15 – 1,17) се охлажда до стайна температура,

налива се в съд и се оставя в покой 48 h.

 Изпитваният материал се претегля (m1) и се поставя в отделен съд, залива се с наситения разтвор от

Mg2SO4 , разбърква се и се оставя в покой за насищане в продължение на 18 h.

 След насищането Mg2SO4 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 Mg2SO4 и се насища в продължение 4 h по посочения начин. С

това завършва първият цикъл от изпитването.

 След завършване на определен брой цикли (3, 5, 7, 10 или 15) материалът се промива с гореща вода,

изсушава се до постоянна маса, пресява се през сито, отговарящо на долния размер на изпитваната

фракция, и се претегля (mn).

 Загубата на маса Nn се изчислява за цялата проба за изпитване.
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9. Мразоустойчивост на ЕДМ

 Загубата в маса Nn за изпитвания материал се изчислява по формулата:

Където:

Nn - загуба в % масови части на изпитвания материал след n цикъла замразяване и размразяване, където n е

броят на циклите;

m1 - маса на изпитвания материал преди замразяване, g;

mn - маса на изпитвания материал след n броя цикли, g.

Класът по мразоустойчивост на ЕДМ при изпитване чрез директно замразяване-размразяване се приема
равен на максималния брой цикли, при които загубата на маса не е по-голяма от 5 %, изчислена за цялата
проба за изпитване.

Класът по мразоустойчивост на ЕДМ при изпитване по ускорената методика се приема съгласно таблицата:

 Едновременно с установяване на загубата на маса се записва и начинът на разрушението на зърната –

пълно разпадане, напукване, оцветяване и пр.

𝑁𝑛 =
𝑚1 − 𝑚𝑛

𝑚1
. 100,%

показатели 15 25 35 50 75 100 150 200

Брой цикли насищане с

Mg2SО4 и изсушаване
3 5 7 10 10 10 15 15

Загуби в % по маса, не 
повече от

10 10 10 10 7,5 5 5 5
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9. Мразоустойчивост на ЕДМ

 Категории за максимални стойности на мразоустойчивост

 Категории за максимални стойности на устойчивост на магнезиев сулфат

Мразоустойчивост
% на загуба на маса

Категория
F

≤ 1 F1

≤ 2 F2

≤ 4 F4

> 4 Fдекларирана

Устойчивост на  Mg2SO4

% на загуба на маса

Категория
MS

≤ 18 MS18

≤ 25 MS25

≤ 35 MS35

> 35 MSдекларирана
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10. Форма на зърната на ЕДМ

Формата на зърната на едрия добавъчен материал се характеризира чрез съдържанието на плоски и продълговати

зърна (ППЗ).

 Изпитването се извършва след определяне на зърнометричния

състав на изпитваната фракция съгласно БДС EN 933-1, като от

остатъка на всяко сито с размер на отворите ≥ d се вземат за

изпитване количествата, посочени в таблицата.
 Необходими количества на порцията за изпитване за определяне

на съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) -

 От изпитвания материал за всеки остатък на ситата (M1i), чрез измерване с шублер или шаблон се отделят зърната с

отношение на дължината към широчината им (продълговати зърна) или на широчината към дебелината им (плоски

зърна) по-голямо от 3 и се претеглят (M2i).

плоски  зърна продълговати зърна

b/h > 3 l/h > 3
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10. Форма на зърната на ЕДМ

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

 където:

M1i - маса на изпитвания остатък, g;

M2i - маса на отделените продълговати и плоски зърна от остатъка, g;

i - номер/размер на съответното сито.

 Съдържанието на продълговати и плоски зърна (ППЗ) за цялата проба за изпитване се изчислява на базата на

процентното участие на всяка от фракциите.

 Съдържанието на ППЗ трябва да бъде не повече от 15%.

ППЗ𝑖 =
𝑀2𝑖

𝑀1𝑖
. 100,%
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Благодаря за вниманието !


