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Тема 2 
ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ 

Работен лист №4 Определяне на времето за свързване на циментовия разтвор 

Инструменти и оборудване: 

Уред на Вика: накрайникът за измерване на плътност се заменя с цилиндрична стоманена игла 
с ефективна дължина от най-малко 45 мм и диаметър 1,13 мм + – 0,05 мм. Общата маса на 
движещата се част трябва да е 300 грама + – 1 грам 

Трябва да се движи вертикално без особено съпротивление и оста му трябва да бъде 
изравнена с оста на иглата 

Преди да се започне с теста, Уредът на Вика, снабден с игла, се наглася с поставянето на иглата 
на подложката, поставена в тестов съд и се настройва индикаторът на скалата на нула. След 
това иглата се вдига в стартова позиция 

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

Тествана проба: циментов разтвор със стандартна плътност (направен и тестван в лаборатория, 
която трябва да има постоянна температура от 20 + - 2 градуса Целзий и относителна влажност 
от най-малко 50%) 

 

Методи 

1.Определяне на времето за свързване 

Пръстенът на Вика, поставен на подложката, се пълни с циментов разтвор със стандартна 
консистенция. 

Пръстенът на Вика се поставя под Уреда на Вика; иглата внимателно се спуска да докосне 
повърхността на циментовия разтвор. Иглата трябва да остане в тази позиция за 1-2 секунди. 

След това движещата се част се освобождава, така че иглата прониква вертикално в 
циментовия разтвор. Дълбочината на проникване се отчита на скалата, когато иглата спре да 
прониква, но не по-късно от 30 секунди след освобождаването ѝ. 

Отчетите се вкарват в тестов доклад заедно с времето, което е отминало, откакто са смесени 
циментът и водата. 

Тестът се повтаря на същата проба на циментовия разтвор в подходящо избрани интервали 
(например: след 10 минути и подходящи точки на най-малко 8 мм от ръба на пръстена или 5 
мм една от друга, и 10 мм от последното пробиване). 

Тестовите проби се запазват, за да се определи краят на втвърдяването.  

 

Резултати от теста 

Времето, което е изминало от нулевото време до когато разстоянието между иглата и 
подложката достигне 6 мм + - 3 мм. Времето за резултати се закръгля до 1 минута. 
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Оценява се дали наблюдаваното време отговаря на стандартните изисквания. 
 

Изисквания на STN EN 197-1 за началото на свързване на 
цименти 

Клас цимент Начало на свързване (мин) 

32,5 ≥ 75 

42,5 ≥ 60 

52,5 ≥ 45 

 
Свързването започва ………….. минута след нулевото време. 

Цимент ………………………………… (съответства – не съответства) 

 

2. Определяне края на свързване 

Пълният пръстен на Вика, използван при определяне начало на свързване, се обръща, за да 
може тестът за определяне край на свързване да бъде приложен върху страната, която е била 
допряна до основата. Пръстенът на Вика се поставя под иглата на Уреда на Вика, която се 
спуска внимателно, така че да докосне повърхността на пробата на циментовия разтвор. Иглата 
трябва да остане в тази позиция за 1-2 секунди. Движещата се част се освобождава, така че 
иглата да прониква вертикално в циментовия разтвор. Дълбочината на проникване се отчита на 
скалата, когато иглата спре да прониква, но не по-късно от 30 секунди след освобождаването 
на иглата. 

Проникващите тестове се повтарят на подходящо избрани времеви интервали (пример: през 30 
минути). През времето между отделните прониквания, пълният пръстен на Вика се поставя в 
тестов контейнер в складов кабинет. Иглата на Вика се почиства веднага след всяко 
проникване. 

Краят на втвърдяването се достига, когато кръглото удължение на иглата спре да оставя следи 
върху повърхността на тестваната проба. Краят на втвърдяването трябва също да бъде 
потвърдено от повтарящи прониквания от други 2 страни. 

 

Резултати от теста 

Времето, което е изминало от нулевото време до времето, когато иглата прониква във 
втвърдения циментов разтвор до дълбочина 0,5 мм. Времето се закръгля на 5 минути. 

Втвърдяването спира на ……………. минута след нулевото време. 

 

 

 

Източници: 

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