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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ВТВЪРДЕН БЕТОН-свойства и изпитване

1.Пробни тела – БДС EN 12390-1 Изисквания към формата и размерите на пробните тела и
кофражните форми

 Кубчета –

d = 100, 150, 200, 250 или 300mm

 Цилиндри –

d = 100, 150, 200, 250 или 300mm

 Призми –

d = 100, 150, 200, 250 или 300mm

L ≥ 3,5 d
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 Кофражни форми – БДС EN 12390-1

- метални

- полипропиленови

 Уреди за механично уплътняване на бетона –

-иглен вибратор

-вибрационна маса

 Уреди за ръчно уплътняване на бетона –

-щиковка (прав стоманен прът) или трамбовка (дървен уред)
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2.Приготвяне и отлежаване на пробните тела - БДС EN 12390-2

 Приготвяне: Кофражните форми се напълват на най-малко два пласта с бетонна смес. Всеки пласт се уплътнява, с
помощта на един от посочените по-горе уреди, така, че да се осигури пълно уплътняване на бетона без
прекомерно разслояване и отделяне на циментово мляко.

 След уплътняването на последния пласт, излишният бетон над горния край на кофражната форма се отстранява и
повърхността се подравнява;

 Пробните тела се маркират, като се поставя етикет с траен надпис.
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 Отлежаване на пробните тела:

a) БДС EN 12390-2:2009 – пр.т. се оставят в
кофражната форма най-малко 16 часа, но не
повече от три дни, при температура 200С, като се
предпазват от удар, вибрации и изсушаване. След
декофрирането, отлежават във вана с вода при
температура 200С или във влажна камера при
температура 200С и относителна влажност на
въздуха > 95% непосредствено до началото на
изпитването.

b) БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 – след
декофриране пр.т. се съхраняват 7 дни във вана с
вода при температура 200С и до 28-ия ден във
въздушна среда с относителна влажност на
въздуха 65% и температура 200С непосредствено
до началото на изпитването.

Двата метода на отлежаване на пробните тела са
равностойни.

Фиг.1. Вана за съхранение на бетонни проби
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3. Якост на натиск - БДС EN 12390-3 

 Пробни тела: Кубчета със страна 150 mm или цилиндри с размери 150/300 mm (3бр.);
 Апаратура: Машина за изпитване на натиск,

съгласно БДС EN 12390-4.

Фиг.2. Машина за натоварване на натиск
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 Процедура: Пробните тела се центрират внимателно върху долната плоча на машината, като се
разполагат така, че товарът да се прилага перпендикулярно на посоката на изливането.

Избира се постоянна скорост на натоварване в интервала от 0,2 МРа/s до 1,0 МРа/s. Товарът се прилага
върху пробното тяло с избраната скорост непрекъснато, до най-големия товар, който може да бъде
издържан. Максималният товар (F), издържан от пробните тела, се записва и се изчислява якостта на
натиск на бетона.

Якостта на натиск се изчислява по формулата:

Където:

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

Kf - корекционен коефициент за влиянието на формата и размера на пробното тяло даден в таблица NA.1;

Ks - корекционен коефициент, който отчита условията на съхранение на пробните тела -

(Кs = 1 – съгласно БДС EN 12390-2:2009; Кs = 0.95 – съгласно БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021);

F - максимална сила, отчетена при натоварването, N;

А - площ на напречното сечение на пробното тяло, върху която действа силата, mm².

Якостта на натиск се изразява с точност 0,1 МРа (N/mm²).
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Таблица NA.1 – Корекционни коефициенти за формата и размера на пробните тела

Форма

на пробното тяло

Размери

на пробното тяло, 

mm

Корекционен 

коефициент

Кf

Максимален размер 

на зърното на 

добавъчния материал,

mm

Кубична

70,7/70,7/70,7 0,90 8

70,7/70,7/70,7 1,00 4

100/100/100 0,95 16

150/150/150 1,00 31,5 (32)

200/200/200 1,00 40

Призматична
100/100/400 1,25 31,5

150/150/600 1,25 31,5

Цилиндри с отношение на 

диаметър/височина, 

изрязани от конструкции и 

готови бетонни 

стоманобетонни елементи

100/100

100/200

150/150

150/300

1,15

1,30

1,10

1,25

22,4

22,4

45

45
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 Класификация на бетона, според якостта му на
натиск – съгл. БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021

 Според якостта на натиск, бетонът се класифицира в
класове, като за тази цел се използва
характеристичната якост на натиск, определена на
възраст 28 дни на цилиндрични пробни тела с
диаметър 150 mm и височина 300 mm и на пробни
тела кубчета със страна 150 mm. Характеристична е
тази якост, над която трябва да са якостите на 95% от
пробните тела. Тя се нарича клас на бетона и се
означава с буквата „С“ и две числа fck,cyl/fck,cube, в
числителя min цилиндрична якост на натиск, а в
знаменателя min кубова якост на натиск.

 Получената характеристична якост на бетона трябва
да бъде еднаква или по-голяма от характеристичната
якост, изисквана за зададения клас по якост на
натиск, дадена в таблицата.

Клас по якост на 

натиск

Минимална 
характеристична 

цилиндрична якост

fck,cyl

(N/mm2)

Минимална 
характеристична кубова

якост

fck,cube

(N/mm2)

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105

C100/115
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16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

10

15

20

25

30

37

45

50

55

60

67

75

85

95

105

115
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 Влияние на размера на пробните тела върху якостта на бетона

Якостта на натиск на бетонни кубчета намалява под еднакво съотношение с увеличаване на дължината на
страната, съотв. големината на кубчетата. Цилиндричната якост на натиск е 15 - 20 % по-ниска от кубовата.
Трябва да се вземе под внимание, че тези съотношения важат само за пробни тела на възраст 28 дни при
нормално стандартно отлежаване.
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4. Якост на огъване – БДС EN 12390-5

 Пробни тела: Призматични пробни тела с квадратно напречно сечение (3бр.) 

 Апаратура: Преса за натоварване с 2 долни и 1 (или 2) горни ролки, съгл.БДС EN 12390-4

 Процедура: Пробното тяло се поставя на пресата центрирано, като се осигурява

посоката на натоварването да е перпендикулярна на посоката на отливане, както и

всички ролки да установят контакт с пробното тяло. Избира се постоянна скорост

на натоварване на пробното тяло в границите от 0,04 до 0,06 МРа/s (N/mm².s).

Натоварването нараства непрекъснато с избраната постоянна скорост + 1%, докато не

може да издържи по-голям товар. Максималното натоварване се записва и се

изчислява якостта на огъване на бетона.

Фиг.3. Преса за натоварване и огъване 

Фиг.4. Разположение на товарите при натоварване в две точки и с единична в средата 
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Якостта на огъване, при натоварване в две точки, се изчислява по следната формула:

Якостта на огъване, при натоварване в една централна точка на пробното тяло (чрез една ролка в средата, се 
изчислява по следната формула:

Където:
fcf – якост на огъване,  МРа (N/mm2);
F – максимална сила на огъване,  N;
l – разстоянието между опорните ролки,  mm;
d1 и  d2 – размери на напречното сечение на пробното тяло,  mm.

Якостта на огъване се определя с точност 0,1 МРа (N/mm2).

 Класовете по якост на опън при огъване за бетони с плътна структура и плътни добавъчни материали, се
означават като “ Cf ”: Cf 1,5; Cf 2,0; Cf 2,5; Cf 3,0; Cf 3,5; Cf 4,0; Cf 4,5; Cf 5,0; Cf 5,5; Cf 6,0 …. до Cf 12,0
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5. Якост на опън при разцепване - БДС EN 12390-6

 Пробни тела: Цилиндрични пробни тела (3бр.) 

 Апаратура: Преса за натоварване и устройство за центриране или дървени подложки (уплътнители) с широчина 10
mm, дебелина 4 mm, дължина – по-голяма от контактната линия на пробното тяло и плътност > 900 kg/m3.



Фиг.5. Центриращо устройство за изпитване на опън при разцепване
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 Процедура: Пробното тяло се поставя центрично на машината за изпитване. Осигурява се горната плоча да е
успоредна на долната по време на натоварването, избира се постоянна скорост на натоварване в границите от
0,04 МРа/s до 0,06 МРа/s и с помощта на устройството за центриране (или дървени уплътнители)
цилиндричното пробно тяло се подлага на сила на натиск, приложена в тясна ивица по дължината на тялото.
Получената ортогонална сила на опън предизвиква разрушаването на пробното тяло от напрежение на опън.
Максималното натоварване се записва и се изчислява якостта на опън при разцепване на бетона.

 Якостта на опън при разцепване се изчислява по формула:

 Където:
fct – якост на опън при разцепване,  МРа (N/mm2);
F   – максималното натоварване,  N;
L   – дължината на контактната линия на пробното тяло,  mm;
d   – избрания размер на напречното сечение,  mm.

 Якостта на опън при разцепване се определя с точност 0,05 МРа (N/mm2).

 Класът по якост на опън при разцепване показва минималната (характеристична) якост на опън при разцепване
на възраст 28-денонощия, определена чрез изпитване на цилиндри, съгласно БДС EN 12390-6.

 Класовете по якост на опън при разцепване за обикновен и тежък бетон се означават с „Ct”:
Ct1,0; Ct1,5; Ct2,0; Ct2,5; Ct3,0; Ct3,5; Ct4,0; Ct4,5; Ct5,0; Ct5,5; Ct6,0; Ct6,5; Ct7,0; Ct7,5; и Ct8,0;
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6. Плътност на втвърден бетон

 Апаратура: шублер, линия, везна.

 Плътността се изчислява чрез определената маса на пробните тела и техния обем по
формулата:

Където:
D – плътност на бетона,  kg/m3;
m – маса на пробното тяло,  kg;
V – обем на пробното тяло,  m3.

Резултатът от определянето на плътността се дава с точност 10 kg/m3.

 Според плътността в сухо  състояние бетонът се определя като –
D = 800 – 2000 kg/m3 - лек бетон
D = 2000 – 2600 kg/m3 - обикновен бетон 
D > 2600 kg/m3 - тежък бетон 
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7. Дълбочина на проникване на вода под налягане - БДС EN 12390-7

 Пробни тела: Кубчета, призми или цилиндри (min 3бр.) с дължина на ръба, или диаметър от най-малко 150 mm
втвърдявали под вода.

 Апаратура: Уред за изпитване, състоящ се от подходящо приспособление, в което може да се постави пробно тяло с
дадени размери така, че водното налягане да може да действа върху изпитваната повърхност на пробното тяло, като
налягането на водата се отчита постоянно. За уплътняване се използва пръстен от гума или друг подобен материал.

 Процедура: Изпитването се провежда върху бетон на възраст най-малко 28 дни. Пробното тяло се поставя на уреда и в
продължение на 72 h върху неговата повърхност се прилага водно
налягане от 500 кРа. По време на изпитването периодично се про-
верява дали повърхнините на пробното тяло, които не са подложени
на водно налягане, са навлажнени. Проникването на вода се взема
предвид при валидността на резултатите и това се отбелязва.

 Отчитане на резултатите: След въздействие на налягането, пробното
тяло се изважда от уреда и се разчупва (разцепва) на две половини
и се измерва най-голямата дълбочина на проникване на вода в бетона.

Най-голямата дълбочина на проникване през изпитваната повърхнина
се измерва и се записва с точност 1 mm.

Фиг.6. Уред за изпитване на дълбочина на 
проникване на вода под налягане
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8. Водонепропускливост – БДС EN 206:2013+A2:2021/NA:2021, Прил.N

 Пробни тела: Цилиндрични пробни тела 6бр. с диаметър и височина 150 mm, съхранявани 28дн. под вода с
температура 20°С.

 Апаратура: Апарат, който дава възможност да се подложи едната страна на пробните тела на нарастващото водно
налягане и да се наблюдава противоположната им страна.

 Процедура: Две денонощия преди изпитването пробните тела се изваждат от водата, подсушават се с влажна кърпа и
се оставят 24 h във въздушна среда при tвъзд.= 20°С и относителна влажност 65%. Едно денонощие преди изпитването
пробните тела се поставят в метални цилиндри с вътрешен диаметър 159 mm и височина 153 mm.

Фиг.7. Вградени пробни тела в метални цилиндри 
 Изпитването започва при водно налягане от 0,1 МРа и по-нататък

на всеки 8 часа налягането на водата се покачва с 0,1 МРа. 
В интервала от 8 h налягането трябва да бъде постоянно. 
Ако на противоположната челна страна на някое пробно тяло се 
появят водни капки преди достигане на проектния клас по водо-
непропускливост, се отбелязва налягането на водопропускането
в МРа, и се прекратява неговото изпитване. 
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 За водонепропускливост на пробата се приема онова най-голямо налягане в МРа, при което четири от шестте
пробни тела не са показали водопропускане.

 При достигане на проектния клас по водонепропускливост пробните тела се свалят от апарата за изпитване и
след не повече от 2 h се разцепват, като се отбелязва max проникване на водата в mm за всяко едно от тях.

 В зависимост от водонепропускливостта бетоните се разделят на класове по водонепропускливост. Класът по
водонепропускливост се означава с буквите Cw и число, което отговаря на проектното максимално водно
налягане, в МРа, при което дълбочината на проникване на водата не надхвърля 50 mm, след изпитване на
водонепропускливост.

Налягане, в МРа, при максимална

дълбочина на проникване на вода 50 mm,

при изпитване съгласно Приложение NA.N

0,4 0,6 0,8 1,0

Cw CW0,4 CW0,6 CW0,8 CW1,0
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9. Мразоустойчивост

 Пробни тела: Кубични пробни тела (15бр.) със страна 150 mm, които се разделят на:
- 9бр. контролни – изпитват се на натиск на три възрасти в началото, по средата и в края на изпитването;
- 6бр., които се подлагат директно на циклично замразяване и размразяване.

 Апаратура: Натискова преса, хладилна камера осигуряваща t-ра от - 15°С и вана с вода осигуряваща t-ра от + 20°С.

 Процедура: Четири денонощия преди изпитването на мразоустойчивост пробните тела, подлежащи на
замразяване се претеглят и потапят във вода с температура 20°С. Това се прави само ако пробните тела не са
отлежали до 28 дн. под вода.

 Замразяване: Шесте броя водонапити пробни тела се поставят в хладилната камера в/у подложки (скари), като се
подреждат на разстояние не-по-малко от 2 cm едно от друго. Продължителността на едно престояване на пробните
тела при температура - 15°С, трябва да бъде:

за пробни тела със страна 100 и 150 mm – не по-малко от 4 часа;
за пробни тела със страна 200 mm – не по-малко от 6 часа.

 Размразяване: След изтичане на времето на замразяване, пробните тела се размразяват, като се потапят във вода с
температура +20°С. Продължителността на размразяването на пробните тела във водата е равна на
продължителността на замразяването.

За определяне загубата на маса след размразяването водонапитите пробни тела се изваждат от водата, попиват се с
влажна кърпа и се претеглят.

 Загубата на маса, в проценти, се изчислява с точност до 0,1% по формулата:

m1 - маса във водонапито състояние на пробното тяло преди замразяване;
m2 - маса във водонапито състояние на пробното тяло след изпитването на замразяване.

∆М =
𝑚1 −𝑚2

𝑚1
∙ 100,%
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 Контролните пробни тела се поставят във вода, когато започва изпитването на мразоустойчивост. Изпитването на

контролните пробни тела за якост на натиск се извършва в началото когато започва замразяването - fc,k0, при

междинните цикли - fc,k1/2 и когато завършва изпитването - fc,k1. Изпитват се по три пробни тела едновременно с
тези, подлагани на замразяване.

 Загубата на якост на натиск, в проценти, се изчислява с точност
до 0,1% по формулата:

 Якостта на натиск при всяко изпитване се изчислява и от получените

стойности за якостта на натиск на контролните пробни тела се начертава

графика, даваща зависимостта между якостта и възрастта на бетона.

∆𝑓𝑐 =
𝑓𝑐,незамр. − 𝑓𝑐,замр.

𝑓𝑐,незамр.
∙ 100,%

𝑓𝑐,замр - якост на натиск на замразявания бетон; 

𝑓𝑐,незамр - якост на натиск на незамразявания бетон 

на еквивалентна възраст.

- якост на натиск, МРа

- възраст, дн.
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 Понижението на якостта на натиск на бетона при замразяване се установява чрез сравняване на якостта на
замразяваните пробни тела на еквивалентна възраст, отчетена от графиката. Еквивалентната възраст (Те) в
денонощия се определя по формулата:

Където:
T - време в денонощия до момента на изпитване на натиск на замразяваните пробни тела (включва времето и на

отлежаването на пробните тела преди изпитването на замразяване и времето на изпитване на замразяване);
n - брой на циклите на последователните замразявания и размразявания;
t - продължителност в часове на престояване на пробните тела при температура -15°С в хладилната камера за

един цикъл.

 Мразоустойчивостта на пробата се определя с най-големия брой цикли на последователното замразяване и
размразяване, които бетонът е издържал, без да е намалил якостта си на натиск с повече от 15 % и без да е
загубил от масата си повече от 5 %.

 В зависимост от мразоустойчивостта бетоните се разделят на класове по мразоустойчивост. Класът по
мразоустойчивост се означава с буквите Cfr и число, което отговаря на min брой цикли „замразяване-
размразяване” при изпитване на мразоустойчивост. : Cfr75; Cfr100; Cfr150; Cfr200.
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Благодаря за вниманието !


