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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

Циментът е хидравлично свързващо вещество във вид на фино смлян неорганичен материал. При смесване с вода,
циментът образува пластична паста, свързваща и втвърдяваща в резултат на процесите на хидратация и след
втвърдяване запазва якостта и стабилността си както на въздух, така и под вода.

 БДС EN 197-1 Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за обикновени цименти.

 Производители на цимент в България –

- „ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД (с. Златна Панега, гр. Ябланица)

- „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД (с. Бели извор, обл.Враца)

- „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД (гр. Девня, обл.Варна) и „ВУЛКАН ЦИМЕНТ“ АД (гр. Димитровград)
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

Портландциментът (ПЦ) се получава чрез съвместно смилане на ПЦ клинкер (95-98%), суров гипс (2-5%) за регулиране на
свързването и активни минерални добавки.

ПЦ клинкер – се получава при изпичане до стопяване на ситно смлени:
- Варовик CaCO3 – 75 до 78%;
- Глина Al2O3.mSiO2.nH2O – 22 до 25%;
- корегиращи добавки (желязна руда, кварцов пясък - за SiO2, боксит – за Аl2O3).

Клинкерът се изпича при изключително висока температура ≈1300°С, вследствие на което придобива голяма здравина и
издръжливост.

 Активни минерални (хидравлични) добавки към цимента, използвани в България –

- Гранулирана доменна шлака (S) - получава се като отпадъчен продукт от преработка на желязо;

-Микросилициев прах (D) - получава се като отпадъчен продукт при производството на феросилициеви сплави;

- Пуцоланови добавки (P ; Q) - Естествени (Р) – материали от вулканичен произход (пуцолан, туфи, пемза, трас) или
седиментни скали (диатомит, трепел), SiO2 (70-90)%; Изкуствени (Q) – активирани при изпичане (глина, смлени тухли);

- Пепели от ТЕЦ (V ; W) - получават се при електофилтрите на ТЕЦ от димните газове на каменните въглища; Силициеви (V -
пуцоланово активни) и алкални (варосъдържащи - W );

- Печени шисти (Т) - получават се при изпичането на битуминозни шисти при 800°С;

- Варовик (L ; LL) – съдържа над 75% CaCO3; В зависимост от съдържанието на органичен въглерод, бива: Тип L – до 0,2% по
маса; Тип LL – до 0,5% по маса;

 В зависимост от съотношението между основните компоненти, обикновените цименти се подразделят на пет основни
типа, дадени в Таблицата на следващия слайд -
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част
Класификация на цимента
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

 Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване на цимент

Вземането и подготовката на проби за изпитване на цимент се осъществява в съответствие с изискванията на БДС
EN 196-7 „Методи за изпитване на цимент. Част 7: Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване от
цимента”.

 За целите на този стандарт се прилагат следните основни термини:
- Поръчка – количество цимент, което е обект на еднократна заявка от един производител; тя може да се състои

от една или повече доставки;
- Доставка – количество цимент, доставено за определено време от един производител; тя може да се състои от

една или повече партиди;
- Партида – количество цимент, произведено при еднакви условия;

 Видовете проби, вземани от всяка партида или отделна доставка на цимента са както следва:
- Единична проба – количество цимент, което е взето на един път с помощта на уред за вземане на проби;
- Локална проба – пробата взета от едно и също място и по едно и също време и достатъчна за съответните

изпитвания;
- Проба за изпитване – количеството цимент, взето случайно или в съответствие с плана за вземане на проби от

дадена партида и предназначено за съответните изпитвания;
- Лабораторна проба – проба получена след пълно хомогенизиране и разделяне на по-голяма проба и

предназначена за използване при изпитване в лабораторни условия;
- Контролна проба – проба, която се пази за възможно следващо изпитване в случай на получаване на

лабораторни резултати довели до съмнения или спор.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

 Методи за вземане и подготовка на проби за изпитване на цимент

Уреди за вземане на проби от цимента - лъжици с диаметър 20 cm, пробовземащи тръби с дължина 100-200 cm и
шнекови пробовземачи, изготвени от некородиращ материал.

Принципна схема и общ вид на прибор за вземане на проба от цимент

Процедурата по вземане на проби от цимента, може да се осъществи по един от следните начини:

• Вземане на проба за изпитване от цимент, транспортиран в насипно състояние;

• Вземане на проба за изпитване при пълнене на циментовоз или силоз;

• Вземане на проба за изпитване от силоз.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

 Физични свойства на цимента

1. Стандартна консистенция (СК) - БДС EN 196-3
СК представлява количеството на водата изразено в проценти от масата на цимента, при която се получава
циментова паста с определена пластичност.
Циментовата паста със СК притежава точно определено съпротивление на проникване на стандартен накрайник.
Водата, необходима за такава циментова паста се определя опитно чрез проникване на накрайника в пасти с
различно съдържание на вода.

 Апаратура - СК на цимента се определя с уреда на Вика (фиг.1).
Уреда на Вика се състои от стоманена рамка и метален стълб, свободно
движещ се в отвора на рамката във вертикално направление.
Рамката е снабдена с градуирана скала за отчитане на показанията на уреда, mm.
При определяне на СК в долния край на металния стълб се поставя цилиндричен
накрайник от корозионно устойчив метал с форма на прав цилиндър (l≥45mm;
d=10mm). Общата маса на подвижните части - метален стълб и накрайник трябва
да бъде 300 g.

Принадлежности към уреда на Вика – от непопиващ материал -

-пръстен с форма на пресечен конус – дълбочина 40 mm, горен диаметър 70 mm 
и долен – 80 mm.

-стъклена плочка - с d=2,5mm и напречни размери 100/100 mm.

При изпитването пръстенът с форма на пресечен конус се поставя в/у плочката.

фиг.1
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

1. Стандартна консистенция

 Изпитване –
Всяка проба се приготвя механично като се използва смесител (фиг.2). Смесителя се състои от смесителен съд и лопатка.
Времетраенето на разбъркване се отнася до времето, при което електрозахранването се включва/изключва и трябва
да се поддържа в границите на  2 s.

При определяне на СК в съда на смесителя първоначално се налива ориентировъчно количество вода от 125 cm3(или

25%mц). Претеглят се 500 g цимент от лабораторната проба с точност ±1g и внимателно се добавя към водата, така че да се
избегне загуба на вода или цимент.

 Режим на разбъркване със смесител:
а) добавянето на циментът към водата в съда на смесителя, се
извършва за 10 s;

b) смесителя се включва на ниска скорост, като започва отчитането
на времетраенето на разбъркване; допълнително се отбелязва
времето с точност до минута като “нулево време”;

c) след 90 s смесителя се спира за 30 s и с помощта на подходяща
стъргалка се отстранява циментовата паста полепнала по стените на
съда като се връща обратно в средата на съда на смесителя;

d) смесителя се включва отново на бавни обороти за още 90 s.; общото време за работа на бъркалката трябва да бъде 3 min.

фиг.2
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

1. Стандартна консистенция

Получената циментова паста се прехвърля в пръстена, който е поставен на стъклената плочка (стените на пръстена на Вика и
стъклената плочка предварително са омаслени с машинно масло). Пръстенът се запълва с циментова паста в излишък, който
внимателно се отстранява по такъв начин, че пастата да запълни пръстена и да има гладка горна повърхност.

 Схема на изпитване
Веднага след заглаждане на пастата, плочката заедно с пръстена се поставят на уреда на Вика.
Накрайникът се сваля внимателно надолу, докато докосне повърхността на циментовата паста.
Задържа се 1-2 s, с цел да се избегне началното ускорение. След това подвижните части на
уреда се освобождават и се оставя накрайника да потъне вертикално в центъра на пастата.
Отчита се показанието по скалата 5s след спиране на потъването на накрайника, или 30 s
след освобождаването му, като определящо е по-ранното от двете.
Пускането на накрайника в пастата, трябва да бъде ≤ 4 min от началото на опита.

Изпитването се повтаря с пасти, съдържащи различно количество вода, докато се открие
такава, при която разстоянието между накрайника и плочката е (6  2) mm. Това количество
вода, с точност до 0,5 %, се приема като водата необходима за получаване на циментова паста
със стандартна консистенция.

СК на портландцимента варира в границите 22-28%. При цименти съдържащи финосмлени минерални добавки от утаечен
произход (пуцоланови и пепелни цименти), тя се повишава до 30-32%.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

2. Времена на свързване - БДС EN 196-3
Свързването е процес при който в резултат на взаимодействие на циментовите минерали с водата, относителната
подвижност на циментовата паста намалява. Времето на свързване (ВС) се определя чрез наблюдение на проникването на
стандартна игла в циментова паста със СК.
 Апаратура - уред на Вика
Накрайникът на уреда на Вика се замества със стоманена игла с l=50mm и d=1,13mm. Върху металния стълб на уреда се
поставя допълнителна тежест, така че общата маса на подвижната част да се запази 300g.

 Време начало на свързване (Вн.с.)
 Изпитване
Приготвя се циментова паста със СК, с която се запълва пръстена на Вика. Запълнената форма се поставя на уреда на Вика.
Иглата се допира внимателно до повърхността на циментовата паста, задържа се 1-2s, след което иглата се оставя да
проникне вертикално в пастата. Отчита се показанието на скалата, когато потъването е спряло или 30s след освобождаването
на иглата, като се взема по-ранното от двете.

Показанието на скалата, представлява разстоянието между Вн.с. > 45 – 75 min.
краят на иглата и стъклената плочка.

Изпитването се повтаря върху същия образец на различни
позиции през разстояние от min 10mm. Интервалът между
отделните изпитвания е 10 min.

Като Вн.с. се приема времето от началото на отчитането до
момента, в който разстоянието между върха на иглата и
стъклената плочка е 6±3 mm.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

2. Времена на свързване

 Време край на свързване (Вк.с.)

 Изпитване

За определяне на време край на свързване запълнената форма се обръща върху основата си, така че
изпитванията да се правят върху долната част на образеца, която се е намирала в контакт със стъклената
плоча. Интервалите между отделните изпитвания се увеличават на 30 min.

Като Вк.с. се записва времето, измерено от началото на отчитането Вк.с. = 7 – 8 h.

до момента в който иглата за първи път потъва само на 0,5 mm

в образеца.

Началото на свързване на обикновените цименти варира

от 45 до 75 min, а краят на свързване съответно от 7 до 8 часа.

Смленият портланциментов клинкер без гипс при смесване
с вода показва начало на свързване 3-5 min, а край на свързване
10-12 min, като се получава циментов камък с влошени технически
показатели.
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

3. Обемопостоянство - БДС EN 196-3

В резултат на физико-химичните процеси, протичащи при хидратацията в циментовия камък се наблюдават равномерни и
незначителни обемни деформации. В отделни случаи тези деформации се проявяват скокообразно, което води до намаляване
якостта на циментовия камък и респективно бетона. Това обемно увеличение е опасно и се нарича обемно непостоянство.
Обемопостоянството се определя чрез наблюдение на разширението на обема на циментовата паста със СК, установено чрез
относително движение на две индикаторни игли.

 Апаратура - уред на Льо Шателие (фиг.3).

Уредът се състои от форма с вид на пресечен цилиндър (поз.1) с вътр.
d=30mm и две индикаторни игли с дължина 150 mm. Цилиндърът е
изготвен от пружинен месинг. Заедно с формата се използват и 2 стъкл.
плочи като основна и покриваща (поз.2), с размери 50/50 mm. Върху по-
криващата плоча се поставя допълнителна месингова тежест с маса 75g.
За определяне на обемопостоянството се използва водна баня с t°на
водата от 100°С и влажна камера.

 Изпитване
Изпитването се извършва едновременно върху 2 образеца от една и съща циментова паста със СК, която се поставя в леко
омаслената форма на Льо Шателие върху основната плоча и с помощта
на инструмент, горната повърхност се заглажда и формата се покрива с
втората стъклена плочка. Формата се поставя във влажна камера при
t°=20°С и относителна влажност на въздуха 98%, където престоява в
продължение на 24 часа.

разстояние между 2-те крайни точки на индикаторните игли - А

фиг.3
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

3. Обемопостоянство

 Изпитване

В края на периода на отлежаване се определя разстоянието между двете крайни точки на индикаторните игли с
точност 0,5 mm. Това разстояние се отбелязва с А.

След измерването формата се поставя във водна баня, при която водата се загрява до кипене в продължение на
30 min, след което изваряването продължава в продължение на 180 min.

Формата се темперира при температура 200С и се определя отново разстоянието между 2-те крайни точки на
индикаторните игли с точност 0,5 mm. Това разстояние се отбелязва като С (фиг.4).

За всяка проба се отчитат стойностите А и С и се определя разликата между тях. Изчислява се
средноаритметичната стойност от двете паралелни измервания с точност 0,5 mm.

 Разширението, ако има такова се определя от разликата (С – А) ≤ 10 mm .
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

4. Ситност на смилане

Методите за определяне ситност на смилане на цимента са в съответствие с БДС EN 196-6: Метод чрез пресяване и Метод
чрез въздухопропускливост (метод на Блейн).

 Пресевният метод се използува, за да се установи наличието на едри частици в цимента.

 Чрез метода на Блейн се измерва специфичната повърхнина на цимента (повърхнината на циментовите частици отнесена
към единица маса). Колкото по-голяма е специфичната повърхнина, толкова по-високи физико-механични свойства има
цимента. Колкото е по-финно смлян цимента толкова и специфичната повърхнина е по-голяма.

Между двата метода не съществува корелативна зависимост, поради което те са приложими независимо един от друг.

 4.1. Метод чрез пресяване
Използва се сито с размер на светлите отвори 90 μm (фиг.5).
Претеглят се 10g цимент и се поставя в ситото. Поставя се капак върху ситото и се
извършва пресяването (ръчно или механично).
Пресяването се смята за завършено, когато при пресяване в продължение на 2 min
през ситото преминава незначително количество цимент, което не надвишава 0,1g.
Остатъкът върху ситото се претегля и неговата маса се изразява като процент R1 (%)
от пресяваното количество. Опита се повтаря с нови 10g цимент, като новият
резултат се означава с R2.

Изчислява се средно аритметичната стойност от двата резултата Rср с точност 0,1%.

При разлика от двата опитни резултата по-голяма от 1% се прави трето измерване
и се изчислява средноаритметичната стойност от трите опитни резултата.

 Остатъкът Rср не трябва да превишава ≤ 15%.

R1 . 100, %
10

фиг.5
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

4. Ситност на смилане

 4.2. Метод чрез пропускливост на въздух – метод на Блейн

Ситността на цимента се определя като специфична повърхнина So, посредством измерване на времето t, за което определено
количество въздух преминава през пласт от уплътнен цимент с определени размери и порестост. Специфичната повърхнина So
е пропорционална на .

 Методът е по скоро сравнителен отколкото абсолютен и поради това за калибриране на апарата е необходима циментова
проба за сравняване с позната So и специф. плътност ρс .

Апаратът на Блейн (фиг.6) за определяне на So на цимента се
състои от гилза (1) с бутало (2), перфориран диск (3), манометър
(4), аспиратор (5), филтърна хартия (6) и циментова проба (7).

Гилзата и буталото са изработени от корозионно устойчива
стомана. Същите са шлифовани така, че буталото да се напасва
в гилзата при максимално допустим луфт от 0,1mm.

Буталото се поставя в гилзата така, че долният му край да отстои
от дъното на разстояние 15mm.

Перфорираният диск (3) приляга плътно върху дъното на гилзата,
като неговата повърхност трябва да е перпендикулярна на оста
на гилзата.

фиг.6
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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ I-ва част

4. Ситност на смилане

 4.2. Метод на Блейн

- манометърът на апарата на Блейн представлява U-образна стъклена тръба;
- аспираторът представлява гумена вакуум помпа;
- като манометрична течност се използва фино минерално масло;
- допълнително се използват хронометър с точност на измерване 0,2s;
- везни с точност 1 mg ;
- пикнометър, както и химически чист живак, фино масло и фина смазка.

 Като еталонен прах за уреда се използва цимент с познати специфична повърхнина So и специф. плътност ρс

 Изчисляването на So на цимента се извършва въз основа на формулитe –

К – константа на апарата;

So - специфична повърхнина на цимента за сравняване, cm2/g;
е - порестост на цимента, възприета да равна на 500;

ρс - специфична плътност на цимента за сравняване, g/cm3;
t - измерено време;

to - средна стойност на трите измерени времена за преминаване на въздуха в s;
no - визкозитет на въздуха при средната температура от трите измервания в Ра.s
(при 16°С no = 18,0 .10⁻⁶ Ра.s, при 20°С no = 18,15 .10 ⁻⁶ Ра.s и при 24°С no = 18,39 .10 ⁻⁶ Ра.s);

S - специфична повърхнина на изпитваната проба от цимент, cm2/g;

Специфичната повърхнина при - нормалновтвърдяващи се цименти е So = 2600-3500 cm²/g;
- бързовтвърдяващи се цименти So = 3600- 4500 cm²/g.

К =
𝑆𝑜𝜌с 1 − 𝑒 0,1𝑛𝑜

𝑒3 𝑡𝑜

𝑆 =
𝐾

𝜌

𝑒3

1 − 𝑒

𝑡

0,1𝑛
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Благодаря за вниманието !


