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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – БЕТОННА СМЕС-свойства и изпитване

Бетонът е смес от свързващо вещество (цимент), вода, едър и дребен добавъчен материал, с или без наличие на химични
и минерални добавки, подобряващи свойствата му при хидратацията на цимента.

След смесването и хомогенизирането на компонентите, до момента когато получената смес може да бъде уплътнена, тя се
нарича бетонова смес. В периода след уплътняването й до набирането на малка якост се използва понятието “пресен
бетон”, а под “втвърден бетон” се разбира бетон в твърдо състояние, имащ по-голяма якост.

 Вземане на проба - БДС EN 12350-1

Свойствата на бетонната смес се определят

или с лабораторно приготвени проби, или

с проби от бетонната смес, приготвена при

производствени условия.

За целта се вземат:

 Единична проба - количество бетон, което се взема при еднократно загребване с лопатка или друг подходящ инструмент
за загребване.

 Локална проба - количество бетон, което се взима от едно място на замеса и се състои от една или няколко добре
хомогенизирани единични проби.

 Обща проба - количество бетон, което се състои от няколко единични проби, взети от един замес и добре
хомогенизирани;

 Замес - количеството бетонна смес, което се забърква при един работен цикъл на бетоносмесител; се разтоварва в

продължение на 1 min от бетоносмесител с непрекъснато действие; или се натоварва като готова смес на

автобетоносмесител.
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Изпитванията на бетонната смес са посочени в серията стандарти БДС EN 12350.

 1. Консистенция на бетонната смес –

Консистенцията е мярка за стабилността на пресния бетон и определя неговата обработваемост.
Когато консистенцията на бетонната смес не е правилна, то бетонът във втвърдено състояние няма
желаните свойства – особено изискуемата якост.

Консистенцията се определя по стандартизирани методики, вследствие на които се класифицира в
класове – метод на слягане (S1 до S5), метод на Вебе (V0 до V4), метод на уплътняване (С0 до С3) и
метод чрез диаметър на разстилане (F1 до F6).
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1.1. Метод на слягането - БДС EN 12350-2 Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането.

Принцип: 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:

• Форма с вид на пресечен конус от метал, некородиращ от циментовата
паста и вътрешни размери: височина 300 mm, долен диаметър от 200 mm
и горен от 100 mm;

Формата е снабдена с дръжки в близост до горната основа
и фиксиращи скоби или стъпенки в близост до долната основа,
които осигуряват неподвижност;

• Щиковка - прът с дължина от 600 mm с заоблени
краища и диаметър от 16 mm;

• Основна плоскост от твърд неабсорбиращ
материал (напр. стоманена ламарина
некородираща от циментовата паста);

• Линийка с дължина 300 mm.

 Наставка;

3.



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – БЕТОННА СМЕС-свойства и изпитване

Изпитване:
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Изпитване:
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Изпитване:

• Цялото изпитване се провежда без прекъсване за две минути и половина;

• Вътрешната страна на пресеченият конус и основата се навлажняват;

• Конусът се запълва с бетон на три еднакво високи слоя;

• Всеки слой се уплътнява с по 25 удара на щиковката, равномерно разпределени в спираловидна посока към
центъра;

• Всеки слой след уплътняване е с дебелина около една трета от височината на пресечения конус;

• След като горният слой се уплътни, повърхността на бетона се отсича чрез изрязване със стоманения прът с едно
движение напред и назад и се почиства основата от разлят бетон;

• Пресеченият конус се изтегля старателно чрез плавно движение във вертикална посока (без да се оказват странични
или усукващи движения върху бетона) в продължение на около 5 до 10 секунди;

• Веднага след изтеглянето на конусът се измерва и записва слягането (s) на бетона с точност до 10 mm, като се
определя разликата между височината на конусът и тази на най-високата точка на слегналата се бетонна проба.

 Ако се разпадне конусът на пробата от бетон изпитването се повтаря.

 Слягането изразява консистенцията на изпитваната бетонна смес и

е записва с точност до mm.

 Класификация. В зависимост от големината на слягането, бетонните

меси се подразделят на класове по слягане:
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Класове на слягане на бетонната смес – БДС EN 206:2013 + А1:2016

 Клас S1 – слягане – 10 – 40 mm

Приложение: За неармирани елементи или слабо армирани едро мащабни стоманобетонни елементи, като
язовирни стени, подпорни стени, фундаментни плочи, подложен бетон под фундаменти, бетонови настилки,
самолетни писти и др., транспортирана със самосвал. Бетонова смес за готови стоманобетонни изделия,
изготвени чрез вибропресоване и при стендова технология;

 Клас S2 – слягане – 50 – 90 mm

Приложение: За масивни стоманобетонови елементи плочи, греди, колони, шайби и др., транспортирана с
краново средство и кюбел. Плочи с дебелина до 12 cm и гъсто армирани елементи с хоризонтално бетониране;

 Клас S3 – слягане – 100 – 150 mm 

Приложение: За масивни стоманобетонови елементи плочи, греди, колони, шайби и др., транспортирана с
бетонпомпа. Бетонова смес за готови стоманобетонни изделия, изготвени чрез касетна (вертикална) технология.
Бетонова смес, която ще се полага с бетон-помпа;

 Клас S4 – слягане – 160 – 210 mm 

Приложение: За тънки стени, колони, бункери, силози и греди с дебелина до 12 cm;

 Клас S5 – слягане над 220 mm 

Приложение: Бетонна смес с висока подвижност, предназначена за гъстоармирани, тънкостенни
стоманобетонни елементи с ограничена възможност за уплътняване. Подходяща консистенция за
самоуплътняващи се бетони.
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 1.2. Метод на ВеБе –

БДС EN 12350-3 - Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Вебе.

Методът за определяне на времето за вибриране по Vebe е подходящ при консистенция на бетонната смес между 5 sec
и 30 sec.

Принцип: Бетонната смес се полага и уплътнява във форма за изпитване на слягането. Формата се изважда от бетона и
един прозрачен диск се завърта и внимателно се спуска надолу докато допре бетона. Слягането на бетона се отчита,
като вибрационната маса се пуска в действие и се измерва времето, за което долната повърхност на прозрачния диск
влезе в пълен контакт с бетона (време на вибриране по Вебе ).

Апаратура: Апарат на Вебе (консистометър), състоящ се от:
• Цилиндричен метален съд, некородиращ от циментовата

паста, с вътрешен диаметър 240mm и височина 200mm;
• Метална форма във вид на пресечен конус;
• Диск, прозрачен, хоризонтален, прикрепен към прът, който

се плъзга вертикално през втулка монтирана към въртящо се
рамо, чието положение може да бъде фиксирано с винт;

• Вибрационна маса с дължина 380 mm и широчина 260 mm
лежаща на четири гумени амортисьора;

• Щиковка;
• Хронометър или часовник, който измерва времето с точност

до 1 секунда.
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Изпитване

 В цилиндричния съд на уреда предварително
захванат за вибрационната маса се поставя
конусът и в него се изсипва бетонна смес на
три пласта, като всеки пласт се уплътнява чрез
25 удара с щиковката;

 Повърхността на бетонната смес се подравнява
и конуса се издърпва за 5-10s;

 Прозрачният диск на уреда се поставя в положение
над горния край на БС и се спуска много внимателно
докато се получи контакт с бетона;

 Вибрационната маса и хронометърът се включват
едновременно;

 Слягането на бетонната смес се наблюдава през
прозрачния диск и щом като долната повърхност на
диска влезе в пълен контакт с бетона, хронометърът
се спира и вибрационната маса се изключва;

 Времето от хронометъра се записва с точност до
секунда. Това е времето на вибриране по Вебе,
изразяващо консистенцията на изпитваната смес.

Клас Време по Vebe в секунди

V0

V1

V2

V3

V4

 31 – твърда консистенция

30  до  21 – пластична консистенция

20  до  11 – много пластична консистенция

10  до   6   – течна консистенция

5  до   3  – много течна 

Класификация: В зависимост от
от времето за вибриране, 
бетонните смеси се подразделят 
на класове по Vebe
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 1.3. Метод чрез степен на уплътняване - БДС EN 12350-4 Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на
уплътняване.

Принцип: Бетонната смес внимателно се полага в съд с помощта на мистрия, като се избягва уплътняване по време
на пълненето. Когато съдът се напълни, горната повърхност на бетона се срязва на нивото на горния ръб на съда.
Бетонът се уплътнява чрез вибриране и разстоянието от уплътнения бетон до горния ръб на съда се използва за
определяне на степента на уплътняване.
Апаратура:
• Съд от метал с форма на призма, некородиращ от циментовата паста с размери при основата - 200 mm x 200 mm и

вътрешна височина (h1) - 400 mm;
• Мистрия с гладка повърхност;
• Вибрационна маса или вътрешен вибратор с диаметър от 25 до 40 mm.

Изпитване
• Съдът се навлажнява и се поставя върху здрава, равна основа ;
• С помощта на мистрия съда се напълва с пресен бетон последователно от към четирите

си горни ръба;
• След напълване, бетона намиращ се над горните ръбове на съда се изрязва с помощта

на линия с едно движение напред и назад;
• Бетонът се уплътнява с помощта на вибрационната маса или чрез вътрешен

вибратор, докато престане намаляването на неговия обем;
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След уплътняването се определя стойността S - средноаритметичната 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 и на четирите
страни на съда с точност до 1 mm.

Степента на уплътняване С се определя по формулата:  

където: h1 вътрешната височина на съда в милиметри;

s средноаритметичната стойност от четирите разстояния определени от повърхността на уплътнения бетон
до горните ръбове на съда, с точност до милиметър.

Класификация. В зависимост от степента на уплътняване, бетонните смеси
се подразделят на следните класове:

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
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 1.4. Метод чрез разстилане

БДС EN12350-5 Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване.

Принцип: Консистенцията на бетонна смес се определя чрез измерване на разстилането на бетона
върху равна плоча, подложена на стръскване.

Апаратура:

• Уред за стръскване, състоящ се от: подвижна част с равнинна плоча с размери 700 mm х 700 mm,
свързана с панти към твърда основа. Центърът на плочата е маркиран с кръст, чиито линии са
успоредни на ръбовете й и с окръжност с диаметър 210 mm. Височината на падане на подвижната
част е ограничена до 40 mm, чрез един или повече ограничители. Повдигането на подвижната
част се осъществява посредством дръжка;

• Форма с вид на пресечен конус;

• Трамбовка, от твърд материал, с квадратно напречно сечение със страна 40 mm, дължина около
200 mm и дръжка от 120 mm до 150 mm;

• Линия с дължина най-малко 700 mm.

12.



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – БЕТОННА СМЕС-свойства и изпитване
13.



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – БЕТОННА СМЕС-свойства и изпитване

Изпитване

• Уреда и вътрешните страни на конуса се навлажняват;

• Конусът се напълва с бетон с помощта на лопатка за загребване на два еднакви слоя;

• Всеки слой се уплътнява с по 10 удара с дървената трамбовка;

• Заглажда се повърхността на бетона и се почиства плочата от разлят бетон около конуса;

• Изчакват се 30 секунди и конуса се изтегля вертикално за 3 до 6 секунди;

• Подвижната част на уреда се повдига до горния ограничител и се пуска да падне свободно до долния
ограничител. Този цикъл се повтаря общо 15 пъти, като всеки цикъл е с продължителност 15s;

• С линията се измерват два взаимо перпендикулярни диаметъра d1 и d2 на пробата от бетон, и се определя
диаметъра на разстилането F. Стойността на разстилането се определя като средноаритметична стойност по
формулата (d1+d2)/2 с точност до 10 mm.

Ако не се получи компактна пита или има отделени единични зърна до нея, изпитването се повтаря.

Класификация: В зависимост от големината на разстилането,

бетонните смеси се подразделят на следните класове:
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 2. Плътност на бетонна смес (БС) - БДС EN12350-6 Изпитване на бетонна смес. Част 6: Плътност.

Принцип: БС се уплътнява в твърд, неабсорбиращ съд с познати маса и обем и след това се претегля пълен.

Апаратура:
• Метален съд, с гладка вътрешна повърхност и шлифован горен ръб. Обемът на съда трябва да е не по-малък от 5

литра;
• Средство за уплътняване на бетона - вътрешен вибратор, вибрационна маса, щиковка или трамбовка;
• Техническа везна за измерване на масата;
• Мистрия с гладка повърхност;

Изпитване:
• Определя се масата на празния съд (m1) с помощта на техническа везна. Бетоновата проба се пълни в съда минимум

на два пласта, всеки от които се уплътняват по познат начин;
• Излишният бетон се отстранява с помощта на линия с едно движение напред-назад, като повърхността се заглажда;
• Пълният съд (m2) се претегля.

Плътността се изчислява по следната формула:

D - плътност на бетонната смес, kg/mᵌ;

m1 - маса на празния съд, kg;

m2 - маса на пълния съд, kg;

V - обем на съда.
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3. Съдържание на въздух в бетонната смес

БДС EN12350-7 Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух.

Съдържанието на въздух в уплътнена бетонна смес се определя, чрез уреди направени 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 воден стълб или с манометър.
При определяне съдържанието на въздух може да се използва и теглови метод.
 Метод с манометър
Принцип: Извършва се изравняване на налягането в херметично затворен съд напълнен с бетонна смес и въздух
под налягане. Полученото в резултат на въздушните пори в бетона спадане на налягането се отчита от
манометъра на уреда като съдържание на въздух. Скалата на манометъра е калибрирана в проценти
съдържание на въздух, съответстващи на резултатното налягане.
 Изпитване:
• Бетонната проба се пълни в съда на уреда на три пласта с приблизително еднаква дебелина така, че да се

въвлече възможно най-малко затворен въздух, като всеки пласт се уплътнява;
• Затварящото устройство се поставя върху съда и се затяга с помощта на скобите, като се внимава да се

постигне добро херметично уплътнение между съда и затварящото устройство;
• През един от вентилите се пълни вода, докато от другия потече вода без въздушни мехурчета;
• Съда се почуква леко с гумен чук, за да може да излезе напълно затворения въздух;
• С въздушната помпа се вкарва определено налягане;
• Двата вентила се затварят и палеца леко се задвижва, за да се изпусне въздуха под налягане от съда;
• Съдържанието на въздух се отчита от манометъра с точност до 0,1 %

16.



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – БЕТОННА СМЕС-свойства и изпитване

Уред с манометър

Съдържанието на въздух в бетона Аc се пресмята по формулата:

където:

A1 е привидното съдържание на въздух на изпитваната проба,

G е корекционен фактор за добавъчния материал по БДС EN12350-7.
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 Теглови метод

Обемът на въздуха се изчислява по формулата за относителната порестост:

по обем

където:

D - плътност на бетонната смес, kg/mᵌ;

- специфична плътност на бетонната смес, kg/mᵌ.

Специфичната плътност на бетонната смес се изчислява по формулата:

където:

Ц, П, Ч и В - масите на материалите за единица обем бетонна смес, kg;

- специфичните плътности на цимента, пясъка и чакъла.
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Благодаря за вниманието !


