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Тема 2 
ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ 

Работен лист №3 Тест за определяне консистенция на циментов разтвор 

Стандарти 

STN EN 196-3: Методи на тестване на цимента. Част 3: Определяне на времето за втвърдяване и 
стабилност на обема 

STN EN 197-1: Цимент. Част 1: Композиция, спецификации и критерии за демонстриране на 
комфортността на циментите с общо значение 

STN EN 196-7: Методи за тестване на цимента. Част 7: Процедури за взимане на проби и 
обработване на циментови проби 

 

Инструменти и оборудване: 

 везни: точност до + - 1 грам 

 мерителен цилиндър с точност до + - 1 милилитър 

 купа и мистрия 

 хронометър с точност до + - 1 секунда 

 Уред на Вика с ролка за мерене на плътността: ролката е направена от метал с 
антикорозионна защита във формата на точен кръгов цилиндър с ефективна дължина най-
малко 45 мм и диаметър 10,00 + - 0,05 мм. Общата маса на движещата се част трябва да е 
300 грама + - 1 грам и трябва да се движи без голямо съпротивление  

 Пръстен на Вика (форма): пълни се с тествания разтвор, трябва да е направен от втвърдена 
гума, пластмаса или месинг. Пръстенът има конична форма, дълбочина 40,0 мм + - 0,2 мм и 
вътрешен диаметър 75 мм + - 10 мм 

 Обвивка – по-голям е от формата, с дебелина 2,5 мм 

 Тествана проба: приготвя се и се тества в лаборатория, която трябва да има постоянна 
температура от 20 + - 2 градуса Целзий и относителна влажност от най-малко 50% 

 

Метод 

Приготвяне на циментов разтвор със стандартна консистенция 
400 грама СЕМ II 32.5 (точност до 1 грам) 
120 милилитра дестилирана вода (точност до 1 мл) 

Внимателно напълнете смесителния съд, така че да не се загуби вода и цимент. Времето на 
добавяне не трябва да надвишава 10 секунди. Докато изсипвате цимента, леко разбъркайте 
сместа. Веднага след това разбъркаме силно сместа и взимаме това време за начало на 
смесителния процес. Приема се за 1 минута. След 90 секунди спираме разбъркването за 30 
секунди. Циментовият разтвор, който е залепнал по стените и дъното на смесителния съд, се 
избърсва с подходяща мистрия обратно в центъра на съда. След което разбъркването 
продължава за 90 секунди. Общото време на разбъркване е 3 минути. 

Пръстенът на Вика се запълва с циментов разтвор. Формата и обвивката се намазват с 
вещество, непозволяващо на цимента да залепне. Въздушните балончета в циментовия 
разтвор се премахват, като ръчно се почуква върху подложката. Превишилият разтвор 
внимателно се премахва и се подравнява по горния ръб на пръстена. 
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Определяне на стандартна консистенция 

Скалата на уредът на Вика с мерител на плътността се поставя точно на нула преди започването 
на теста. След това ролката се вдига до горна стартова позиция. Пълният пръстен на Вика се 
поставя на стъклената подложка, под стандартния накрайник. Накрайникът се спуска надолу 
докато не направи контакт с повърхността на циментовия разтвор. Движещата се част се 
освобождава, така че накрайникът да прониква вертикално през центъра на циментовия 
разтвор. Тестът за стандартна консистенция трябва да се направи 4 минути + – 10 секунди след 
края на смесването на вода и цимент (нулево време). Дълбочината на проникване се отчита на 
скалата, когато накрайникът с иглата спре да прониква по-дълбоко в циментовия разтвор, но не 
преди 5 секунди и не след 30 секунди. Тестът се повтаря с циментови разтвори с различно 
съдържание на вода, докато разстояние от 6 мм + – 2 мм се достигне между долната 
повърхност на накрайника и подложката. След всеки тест за стандартна консистенция, 
накрайникът се почиства. 

 

№ ЦИМЕНТ (g) ВОДА (ml) УРЕД НА ВИКА (mm) 

1. 400 120  

2.    

3.    

 

 

Оценяване 

w = (v / c) * 100 (%) = ........................... 
V – крайно количество вода (g) 
C – крайно количество цимент (g) 

 

 

 

 

 

 

 

Източници 

https://sites.google.com/site/svfmaterialoveinzinierstvo/stavebne-materialy/ucebne-texty/skky-
cementu/cas-tuhnutia-cementu  
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