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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Битумни мушами -

1 – лека защита, посипка; 2 – два пласта битум;

3 – армираща основа; 4 – полиетиленов филм.

Армираща основа - стъклен воал или нетъкан полиестер – определят
силата на скъсване, деформируемостта и разкъсването;

Битум – модифициран с полимери (APP (-15 до +140°С) и SBS (-30 до +100°С)) -
определят водонепропускливостта, поведението при температурните
въздействия, огъваемост, стареене, обработваемост и дълготрайност.

Полимерни фолиа -
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1. Вземане на проби за изпитване (БДС EN 13416:2004) -

Пробите за изпитване се изрязват от рула, избрани на случаен принцип, които не трябва да имат
видими дефекти. Рулата се съхраняват най-малко 24 часа при температура 20 ± 10°С преди да бъдат
развити, след което се изрязват образците за изпитване.

2. Дължина, ширина и праволинейност (БДС EN 1848-1:2004) -

 Дължината се определя, като се правят две измервания на разстояние една трета от общата
широчина на рулото от двете страни. Дължината се изразява като средноаритметична стойност от
двете отделни измервания.

 Измерванията на широчината се извършват на разстояние (1 + 0,01)m от двата края на рулото.
Широчината се изразява като средноаритметична стойност от двете отделни измервания.
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 Праволинейност – измерванията се правят, за да се определи точката с максимално отклонение
между референтната линия и надлъжната страна. Максималното отклонение, намалено с 100
mm, се записва с точност до 1 mm.
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3. Дебелина и маса на единица площ (БДС EN 1849-1:2004)

За определяне на дебелината, от рулото се взима пробно парче с дължина най-малко 100 mm,
изрязано по цялата широчина на мушамата. Върху повърхността на мушамата предварително се
отбелязват десет места равномерно разпределени с диаметър 10 mm, върху които с помощта на
уред се упражнява налягане от 20 кРа.

 Двете крайни измервания се извършват на 100 mm от двата края на мушамата.

 Дебелината се изчислява като средноаритметична стойност от десетте отделни измервания.
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 За определяне на масата на единица площ, от рулото се изрязва пробно парче с дължина поне
0,4 m по цялата и широчина, от което се изрязват три пробни тела с квадратна или кръгла форма,
всяко с площ от 100 сm2.

Легенда: 

1 – ширина на пробата;

2,3 и 4 – пробни тела с квадратна форма;                                                                    
5- 100mm отстояние от края на парчето                               5 - 100mm отстояние от края на парчето.

Масата на мушамата на единица площ (m), изразена в g/сm2 се изчислява като
средноаритметична стойност от трите измерени маси на пробните тела.

m1, m2, m3 – маси на пробните тела в g.
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4. Свойства на опън -

-пробни тела – размери 50/200mm, изрязани в посока успоредна и перпендикулярна на навиване
на рулото;

-апаратура - използва се уред за изпитване на опън, снабден с челюсти, посредством които
пробните тела се захващат;

-изпитване - изпитването се прилага с постоянна скорост на преместване на челюстите
(100mm/min) до скъсване на пробите. -схема на изпитване

 а) битумни мушами (БДС EN 12311-1:2003)

- Критерий - отчетени резултати от изпитването: 

Максимална сила на скъсване: Fmax, N/50mm

Относително остатъчно удължение на пробата 
при скъсване -

Легенда:

L1 - разстояние между марките, преди изпитването;

l2 - разстояние между марките, след изпитването.
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 б) полимерни фолиа (пластмасови и каучукови) (БДС EN 12311-2:2013)

-схема на изпитване

Легенда:

Ширина на пробата – b =50mm;

Дължина на пробата – L3 > 200mm;

Разстояние между челюстите - L2 =120mm;

Разстояние между марките - L1 =100mm.

- Критерий - отчетени резултати от изпитването: 

Максимална сила на скъсване: Fmax, N/50mm

Относително остатъчно удължение на пробата
при скъсване – Ꜫ
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5. Устойчивост на разкъсване (БДС EN 12310-1:2004)

-пробни тела – размери 50/200mm, изрязани в посока успоредна и перпендикулярна на навиване на
рулото;

-използва се уред за изпитване на опън, снабден с челюсти и скоба с гвоздей (dгвоздей=2,5mm); в горния
си край пробните тела се захващат от челюстите на машината, а долния край се поставя между раменете
на скобата и се набива гвоздея, който пробива пробата на разстояние 50 mm от неговия свободен край;
- - схема на изпитване
-изпитване - изпитването се прилага с постоянна скорост

на преместване на челюстите (100mm/min),
като машината тегли гвоздея през равнината
на материала до разкъсване.

Легенда:

1 – челюсти на машината за опън; 2 - гвоздей; 3 – скоба;

Критерий – отчетена Максимална сила на разскъсване: Fmax, N/50mm
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6. Устойчивост на срязване при снажданията
-пробни тела - размери 50/200mm, изрязани в посока успоредна и перпендикулярна на навиване на
рулото;
-използва се уред за изпитване на опън, снабден с челюсти, посредством които в единия си край
пробните тела се захващат, а свободните им краища (на разстояние ≈ 50mm) се залепват едно с друго
посредством лепило;

-схема на изпитване съгласно БДС EN 12317-1:2002 и съгласно БДС EN 12316-1:2002

-изпитване – изпитването се прилага с 
постоянна скорост на преместване на 
челюстите (100mm/min) до отлепване 
на пробите;

Критерий - отчетени резултати от изпитването 

- Максимална сила на отлепване: Fmax, N/50mm
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7. Водонепропускливост (БДС EN 1928:2004) -схема на уреда за изпитване

 а) при нормално налягане (24 часа) -

-пробни тела с диаметър 200mm;
-изпитване - използва се уред с помощта на който, върху
лицевата повърхност на пробата се упражнява хидростатично
налягане Ph2o < 10kPa, което се подържа постоянно за 24h.

Легенда:
1 - гумен уплътнител; 2 - пробно тяло; 
3 – филтърна хартия; 4 – индикатор за влажност; 
5 – филтърна хартия; 6 – кръгла стъклена плоча; 
7 – горен гумен уплътнител; 8 – стоманен пръстен; 
9 – затягаща гайка; 10 – вентил за изпускане на въздух; 
11 – вентил за приток на вода; 12 – вентил за подаване 
на вода; 13 – средство за контролиране на налягането;

 Критерий - Хидроизолационният материал се счита за водонепропусклив, ако през филтърната хартия
няма видимо преминаване на вода.
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 б) при повишено налягане (24 часа) –

-пробни тела с диаметър 130mm;

-изпитване - използва се уред с помощта на който върху лицевата повърхност на пробата се
упражнява хидростатично налягане Ph2o >10kPa, което се подържа постоянно за 24h;

-схема на уреда за изпитване

Легенда: 
1 – отвори; 
2 – капак; 
3 – пробно тяло; 
4 – хидростатично налягане;
5 – отвор за наблюдение; 
6 – перфорирана плоча.

 Критерий - Хидроизолационният материал се счита за водонепропусклив, ако всички изпитани
проби не са пропуснали вода.
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8. Огъваемост при ниски температури (БДС EN 1109:2013)
-пробни тела - размери 50/140mm;
-апаратура - използва се уред за огъване (фиг.а), състоящ се от 2 фиксиращи цилиндъра (d=20mm) и 1
огъващ цилиндър (d=30mm), както и съд пълен с не замръзваща течност до t = - 20°С (антифриз), в която
пробите се поставят и престояват в хладилна камера за време 1h;
-изпитване - пробите се подлагат на пълно огъване (фиг.b), чрез преместване на огъващия цилиндър;
-критерий - след изпитването, се прави визуална проверка на пробите за наличие на пукнатини.

-схема на уреда за изпитване

Легенда: 

1 – антифриз; 

2 – огъващ цилиндър;  

3 – фиксиращи цилиндри; 

4 – термометър.
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9. Устойчивост на стичане при повишена температура (БДС EN 1110:2011)

Изпитването се провежда в сушилен шкаф, в който пробите се окачват вертикално на разстояние
най-малко 30 mm. Пробните тела престояват в сушилния шкаф за време h = 120 min. След времето
на изпитване пробите се изваждат от сушилния шкаф и се поставят да се охлаждат вертикално при t
= + 23°С за най-малко два часа.

Критерий - измерва се дължината Х1 на пробното тяло 
и се изчислява стичането ∆Х по формулата:

Х0 – дължина на пробата преди изпитването;

Х1 – дължина на пробата след изпитването.
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Благодаря за вниманието !


