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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ II -ра част

 Механични свойства на цимента - БДС EN 196-1 Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост

Методите обхващат определяне на якост на натиск и якост на огъване на призматични пробни тела. Призмите се
приготвят от цименто-пясъчен разтвор със СК и състав от една част по маса цимент и три части по маса стандартен
пясък. Водоциментовото отношение (В/Ц) е 0,50.

1. Лаборатория и апаратура

 Лаборатория - призмите се изготвят в лаборатория, в която се подържат темепартурно-влажностни условия (t°възд.=
20°С и min относителна влажност на въздуха ϕ=50%). Във влажната камера, предназначена за отлежаване на пробните
тела се подържа t°възд.=20°С и ϕ=90%. Температурата на водата във ваните за съхранение на пробните тела се подържа
също 20°С.

 Апаратура -

Смесител (фиг.1) – смесителят за приготвяне на разтвора се състои от смесителен съд с обем 5 литра

и лопатка, изготвени от корозионноустойчива стомана. Лопатката се върти около собственатаси ос,

а така също изпълнява планетарно кръгови движения около оста на смесителния съд. Същата се

задвижва от електромотор при контролирани скорости.

Скорости на въртене на лопатката (табл.1)

Фиг.1



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ЦИМЕНТИ II -ра част

 Апаратура

Кофражни форми (фиг.2) - формите за отливане на разтворната смес се състоят от три хоризонтални отделения с цел
едновременно приготвяне на три пробни тела призми с размери 40/40/160 mm.

Формите са изработени от стомана с min дебелина на стените 10 mm. Вътрешната

повърхност на формите преди употреба се омаслява с тънък слой кофражно масло.

За пълненето на формите се използва метална наставка с височина 20-40 mm.

За разпределение и отстраняване на излишния разтвор се използват шпатула и линия.

Стръскващата апаратура (фиг.3) – състои се от правоъгълна плоча.

В движение плочата се повдига чрез ексцентрик и пада свободно от височина 15 mm.

Ексцентрикът се задвижва от електромотор с мощност 250W. Контролен механизъм

и брояч осигуряват точно 60 удара за един период на стръскване (60s).

Фиг.2

Фиг.3
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 Апаратура

Машина за изпитване на натиск (фиг.4) – машината трябва да осигурява скорост на натоварване от 50N/s при
изпитване на огъване и 2400 N/s при изпитване за якост на натиск. Машината трябва да бъде снабдена с
приспособление за изпитване на огъване и приспособление за изпитване на натиск.

Приспособлението за огъване (фиг.5) се състои от две
опорни стоманени ролки с диаметър 10 mm на разстояние
една от друга 100 mm и една трета стоманена ролка
със същия диаметър, разположена в средата между другите две.

Приспособлението за натиск (фиг.6) се състои от две плочи-
пластинки, с минимална дебелина 10mm. Дължината и ширината
на плочите е 40 mm. (40/40 mm). Чрез двете стоманени пластинки
натоварването се предава върху пробата на точно определена
площ А=1600 mm2 (работна площ на пластинките).

Фиг.5

Фиг.4

Фиг.6
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2. Материали за направа на цименто-пясъчен разтвор
 Пясъкът трябва да бъде стандартизиран от СЕN* - естествен кварцов (фиг.7), състоящ се
предимно от закръглени зърна с минимално съдържание на SiO2 98%. Пясъкът може да е
разделен на фракции (1/2mm - 450g; 0,5/1mm - 450g и 0,08/0,5mm - 450g) или предварително
смесен с обща маса 1350g.

 Циментът трябва да се съхранява в херметически затворен
съд, изработен от материал, който не реагира с цимента.

 За регулярните изпитвания се използва питейна вода.
За сравнителни изпитвания трябва да се използва
дестилирана вода.

3. Приготвяне на разтворната смес

 Съотношението по маса на материалите трябва да бъде съответно 1 масова част цимент и 3 масови части пясък,
В/Ц = 0,50.

Ц : П : В = 1 : 3 : 0,5

 Всяка порция за три призматични пробни тела се състои от - Ц = 450 g

П  =  1350 g

В  =   225 g

(* - Европейски комитет за стандартизация)

Фиг.7
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Приготвяне на разтворната смес

Смесването и хомогенизирането на разтворната смес се осъществява със смесител (фиг.8), при определена

стандартна последователност.

 Режим на разбъркване със смесител:

Циментът се насипва в съда на смесителя, след което се добавя водата

и се хомогенизират на бавна скорост в продължение на 30s;

След това в продължение на 30s се добавя пясъка. В случаите, когато

пясъкът е фракциониран, отделните фракции се добавят последователно,

като се започне от най-едрата фракция. Смесването на разтвора се

осъществява в продължение на 30s при работещ на висока скорост

смесител.

След това смесителят се спира за 90s, като през първите 15s стените

на съда се почистват с гумена стъргалка от полепнал разтвор;

Окончателното хомогенизиране на материалите се извършва в

продължение на 60s при висока скорост на смесителя.
Фиг.8
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4. Формуване на пробните тела
Пробните тела се формуват непосредствено след приготвяне на разтвора. Разтворната смес се полага в кофражната
форма на два пласта. Всеки пласт се уплътнява с помощта на машината за уплътняване - първият пласт се уплътнява
с 60 стръсквания в продължение на 60s., а след него се полага втория пласт и се уплътнява по същия начин.

След уплътняване на разтвора, формата се отстранява от стръскващата маса, наставката се снема, излишният
разтвор се премахва с помощта на линия. Всяко от приготвените пробни тела се маркира с етикет. Върху етикета се
поставя траен надпис с датата на приготвяне на пробното тяло, клас на цимента по якост, № на пробното тяло и др.
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5. Отлежаване на пробните тела

Формата с разтвора се поставя във влажна камера, където престояват 24 часа. Пробните тела се декофрират
след 24 часа от формоването им. При декофриране, разтворната смес трябва да е набрала необходимата
минимална якост, за да не се разрушава при манипулациите.

Пробните тела, се поставят във вана с температура на водата 20°С (фиг.9), в която пробите лежат върху
решетки, отдалечени едно от друго, така че водата да има свободен достъп до всички страни. Минималното
разстояние между пробните тела и min дебелина на слоя вода над горния ръб трябва да бъде 5 mm.

Водата във ваните за отлежаване е питейна, като тя се долива постоянно с цел поддържане на константно
ниво. Пробните тела се изваждат от водата максимум 15 минути
преди изпитването, като се измиват от отлагания и се покриват с
влажна кърпа.

Възрастта на пробните тела се изчислява от времето на
смесване на цимента с водата до времето за изпитване.

В зависимост от изискванията за отделните възрасти пробните
тела се изпитват в следните времеви интервали:
2 дн.(48h), 7 дн. и 28 дни;

Фиг.9
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6. Изпитване на пробните тела –

 6.1. Якост при огъване –

Всяко пробно тяло се поставя с една от страничните си повърхности върху опорните ролки, така че надлъжната
ос на призмата да бъде перпендикулярна на оста на ролките (фиг.10).

Натоварването се подава вертикално чрез натоварващата ролка върху срещулежащата повърхност, като се
повишава равномерно със скорост 50 N/s. Натоварването продължава до разрушаване на пробното тяло.
Получените след разрушаването две половинки призми се съхраняват за изпитването за определяне на якостта
на натиск.

 Якостта на огъване ff (N/mm2) се определя по формулата –

където:

ff - якост на огъване на цимента, N/mm² (МРа);

Ft - приложено натоварване в средата на призмата при разрушаване, N;

l - разстояние между ролковите опори, mm;

b и h - размери на страните на напречното сечение на призмата, mm; Фиг.10

𝑓𝑓 =
1,5𝐹𝑡. 𝑙

𝑏. ℎ2
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 6.2. Якост на натиск –

Получените в резултат на изпитването на огъване половинки призми се използват за определяне на якостта на
натиск. Същите се поставят върху страничните си повърхности между двете стоманени плочи-пластинки (фиг.11).

Всяка половинка призма се центрира странично спрямо плочите с точност
±0,5 mm и надлъжно така, че краят на призмата да бъде издаден спрямо
стоманените плочи на около 10 mm. Натоварването се повишава със скорост
2400N/s до разрушаване на пробното тяло.

 Якостта на натиск fc, изразена в N/mm2 се изчислява по формулата –

където:

fc - якост на натиск на цимента, N/mm² (МРа);

Fc - приложено максимално натоварване при разрушаване, N;

Ac - работна площ на стоманените плочи , mm² (40х40=1600 mm²)

Резултатът от изпитването е средноаритметична стойност от шестте резултата за якостта на натиск, получени от серията
изпитване на трите призми.

Клас на цимента – min якост на натиск с обезпеченост от 95% (fc,0.95), която трябва да притежават изпитваните в
съответствие със стандартните норми пробни тела, на възраст 28-мо денонощие.

Фиг.11

𝑓𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴𝑐
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7. Механични и физични изисквания, дадени като характеристични стойности (БДС EN 197-1)

7.1. Механични изисквания

 Стандартната якост на цимента е якостта на натиск, определена съгласно изискванията на БДС EN 196-1 на възраст 28
денонощия и трябва да съответства на изискванията на таблица 2. Основните класове по якост на натиск са 32.5, 42.5 и
52.5.

 Ранната якост на натиск на цимента се определя на възрасти 2 и 7 денонощия и трябва да съответства на изискванията на
таблица 2. Включени са два класа по ранна якост за всеки цимент по стандартна якост – клас с обикновена ранна якост N и
клас с висока ранна якост, означаван с R.

7.2. Физични изисквания
 Времето за начало на свързване на цимента, определено в съответствие с БДС EN 196-3 трябва да отговаря на

изискванията, посочени в таблица 2.
 Разширението, определено с уреда на Льо Шателие в съответствие с изискванията на БДС EN 196-3 също трябва да

отговаря на изискванията, посочени в таблица 2.

Клас по 

якост

Якост на натиск, МРа Време за 

начало на 

свързване,

min

Разширение 

в mm

Ранна якост Стандартна якост

2 ден 7 ден 28 ден

32,5 N - ≥ 16
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75

≤ 10

32,5 R ≥ 10 -

42,5 N ≥ 10 -
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60

42,5 R ≥ 20 -

52,5 N ≥ 20 -
≥ 52,5 - ≥ 45

52,5 R ≥ 30 - (табл.2)
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 8. Означение на типовете цимент съгласно EN 197-1 - (табл. 3)
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8. Означение на типовете цимент съгласно  БДС EN 197-1

Означаването на цимента се извършва в съответствие с посочените означения в таблица 3, като се добави,
означението за клас по якост на натиск и означение, че циментът притежава нормална N или висока ранна якост R.
 Нискотермичен обикновен цимент трябва да се означава допълнително с LH

 Цимент – типове/видове 

CEM I портландцимент

CEM II портландцимент с добавки

CEM III шлаков цимент 

CEM IV пуцоланов цимент 

CEM V смесен цимент

 Съдържание добавките при ПЦ

А количество на добавката към основната част до 20 %

В количество на добавката към основната част над 20 %

 Основни класове по якост на натиск - 32.5, 42.5 и
52.5

 Ранна якост за всеки цимент по стандартна якост
- (N) клас с обикновена ранна якост и (R) клас с висока
ранна якост

 Използвани минерални добавки към цимента

S гранулирана доменна шлака;

D микросилициев прах;

P (Q) естествени (изкуствени) пуцоланови материали;

V (W) силициеви (варови) летящи пепели;

Т печени шисти;

L (LL) варовик със съдържание на органичен въглерод в
количество > 0,20 % (> 0,50 %) по маса;
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Примери за означение на типовете цимент съгласно EN 197-1:

 СЕМ І 52,5 R означава, че типът на цимента е СЕМ І (портландцимент), клас по якост на натиск
52.5 с повишена ранна якост R.

 СЕМ ІІ/А-W 32,5 N означава, че типът на цимента е СЕМ ІІ (пепелен портландцимент) с
добавка основна пепел от ТЕЦ в количество от 6 до 20% (съдържание на клинкер 80-94%), с
клас по якост на натиск 32.5 и с нормална ранна якост N.

 СЕМ ІV/В 32,5 N означава, че типът на цимента е СЕМ ІV (пуцоланов цимент) със сумарна
смес от пуцоланови добавки, микросилициев прах и пепел от ТЕЦ в количество от 36 до 55%
(съдържание на клинкер 45-64%), с клас по якост на натиск 32.5 и с нормална ранна якост N.

 CEM III/B 32,5 N – LH означава шлаков цимент, който съдържа между 66% и 80% от масата
гранулирана доменна шлака (S), с клас по якост 32,5, с обикновена ранна якост и ниска
топлина на хидратация LH.
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Благодаря за вниманието !


