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ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КВАТЕРНЕРНИ И 
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Резюме 
Определени са физикомеханичните и якостно – деформационни характеристики на 

строителни почви с кватернерна и миоценска възраст в повече от сто обекта във Варненски 
регион. Извършен е сравнителен анализ на получените данни от лабораторните изследвания 
на взетите проби. 

Обобщени са данните за изчислителното натоварване в границите на активната зона на 
слягане в седиментите на Евксиноградската и Галатска свита. 

 

ENGINEERING GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF QUATERNARY AND 
MIOCENE SEDIMENTS FROM THE REGION OF VARNA 

 
Dimitar Dimitrov 1, Veselin Peychev 2 

Abstract 
The physico-mechanical properties and the strength and deformation characteristics of 

building soils with Quaternary and Miocene age in more than one hundred sites in the region of 
Varna were determined. The data from the laboratory tests of the samples taken were subjected to 
comparative analysis. 

The data from the calculated loading within the active zone of subsiding in the sediments of 
the Euxinograd and Galata suite were summarized. 
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Строителните почви в района на гр. Варна са представени от седиментни скали с 
холоценска, плейстоценска и миоценска възраст (фиг. 1) (Чешитев и др. 1994). 

Към холоцена се отнасят почвеният слой и техногенните насипи (Qh), морските пясъци 
(mQh) и езерно-блатните наслаги (lQh), разположени по брега на Варненското езеро. 

Плейстоценът включва еолично-алувиално-делувиалните наслаги (e-a-dQp), като най-
разпространени са делувиалните глини и песъчливи глини. 

Неогенската система е широко развита в района на гр. Варна, където се разкриват 
миоценски седименти, поделени в две литостратиграфски единици: Галатска свита (gN1

t-s) и 
Евксиноградска свита (evN1

kg-s) (Попов, Коюмджиева, 1987). 
Галатската свита е въведена от Попов, Коюмджиева, (1987), със сборен стратотип при 

кварталите “Аспарухово”, “Галата” и “Владиславово”, като тя обединява установените от 
Гочев (1934) чокракски, карагански и конкски регионални етажи. Представена е предимно от 
жълти и белезникави пясъци със дебелини 100 – 260 m, прослоени от пясъчници, глини и 
песъчливи глини и по-рядко от детритусни варовици, които залягат трансгресивно върху по-
стари скали и се покриват от Евксиноградската свита. 

Евксиноградската свита е отделена от Гочев (1934), като “Евксиноградски хоризонт” 
и редефинирана от Попов, Коюмджиева (1987) въз основа на стратотип при кв. Владиславово 
(Попов и др. 1986). Свитата е представена от сиви и белезникави варовити глини и 
песъчливи глини прослоени от диатомити. Общата дебелина на свитата е 100 – 110 m. 
Границата между двете свити преминава под днешния булевард “Цар Освободител”, по 
който преди повече от сто години е имало дере и по Околовръстно шосе. 

 

  Фиг. 1. Геоложка карта M 1:100 000 

В доклада са обобщени резултатите от изследването на физикомеханичните и якостно-
деформационните свойства на строителни почви от гр. Варна, определени въз основа на 237 
инженерно-геоложки сондажи с дълбочини 4 – 15 m. Използвани са и данните, получени от 
47 картировъчни шурфове. 

Холоценските наслаги Qh имат средно изчислително натоварване R0 = 0.100 MPa и 
поради своите ниски стойности на обемна плътност (ρn), високо съдържание на органично 
вещество (Cорг) и порестост са непригодни за фундиране на съоръжения. Средната дебелина 
на почвения слой е 0.35 m, като варира от 0.15 до 0.80 m и при изкопаване на строителните 
ями той се изгребва. Проблеми възникват при фундиране в насипи, които в старата част на 
града (древният Одесос) достигат дебелина до 5 m. Те се преодоляват чрез уплътняване 
посредством трамбоване, замяна на част от слабия слой с пласт от пясък, чакъл и трошен 
камък или като се фундира с обща фундамента плоча. 

Преди прокопаването на стария канал езеро – море през 1909 г. Варненското езеро е 
било сладководно с ниво, по-високо от морското с 1.40 m. То се е вливало в морето в района 
на днешната централна гара Варна, чрез река, протичаща по съвременната ул. “Девня”, която 
е пресъхнала след прокопаването на канала. Тук са отложени слаби езерно-блатни наслаги 
(lQh) със следните осреднени показатели: 
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- Специфична плътност рs - 2.68 t/m3 

- Обемна плътност рn – 1.88 t/m3 
- Обем на порите n = 44.8 % 
- Коефициент на порите e - 0.81 
- Ъгъл на вътрешно триене (φн = 21°, φизч. = 18°) 
- Кохезия (cн=0.008 Mpa, cизч=0.004 Mpa) 
- Модул на обща деформация Е0 = 10 МРа 
- Компресионен модул M = 5 MPa 
- Изчислителното натоварване е Ro = 0.130 MPa 
 
Фундирането в тях се осъществява чрез пилоти или с обща фундаментна плоча. 
Плейстоценските делувиални глини и песъчливи глини (dQp) имат дебелини 0.30 – 1.60 

m, изчислително натоварване R0 = 0.220 – 0.240 MPa и често служат като земна основа при 
фундиране. Те се характеризират със следните показатели: 

- Специфична плътност рs – 2.65 - 2.70 t/m3 

- Обемна плътност рn – 1.70 – 1.90 t/m3 
- Обем на порите n = 40 - 45 % 
- Коефициент на порите e - 0.70 – 0.80 
- Ъгъл на вътрешно триене (φн = 19°, φизч. = 16°) 
- Кохезия (cн=0.02 MPa, cизч=0.01 MPa) 
- Модул на обща деформация Е0 = 10 МРа 
- Компресионен модул M=5 MPa 
- Изчислителното натоварване е R0 = 0.220 - 0.240 MPa 
 
Пясъците от Галатската свита са благоприятна среда за фундиране. Те се 

характеризират със следните средни изчислителни натоварвания: 
- прахови пясъци - R0 = 0.220 MPa 
- дребни пясъци - R0 = 0.260 MPa 
- средни пясъци - R0 = 0.300 MPa 
- едри пясъци - R0 = 0.350 Mpa 
 
Миоценските пясъчници и варовици имат средна обемна плътност 2.47 g/cm3 и 

изчислително натоварване R0 ≥ 0.500 MPa. 
Варовитите глини и песъчливи глини от Евксиноградска свита се характеризират със 

следните средни показатели: 
- Специфична плътност рs - 2.71 t/m3 

- Обемна плътност рn – 1.72 t/m3 
- Обем на порите n = 46.9 % 
- Коефициент на порите e - 0.88 
- Ъгъл на вътрешно триене (φн = 19°, φизч. = 16°) 
- Кохезия (cн=0.020 MPa, cизч=0.010 MPa) 
- Модул на обща деформация Е0 = 10 МРа 
- Компресионен модул M = 5.5 MPa 
- Изчислителното натоварване е R0 = 0.250 MPa 
 
Стойностите на тези показатели рязко се понижават при повишаване на естественото 

водно съдържание и преминаването им в пластична консистенция, при което изчислителното 
им натоварване R0 достига стойности = 0.160 – 0.180 MPa. 

Като пример е разгледано строителството на жилищна сграда в местността “Пчелина” в 
близост до бул. “Цар Освободител”, гр. Варна. 

Парцелът е с наклон 6 – 7 и преобладаващи коти 146 – 150 m. На 29. 07. 2007 г. е 
извършено инженерно – геоложко проучване при което не е констатирана съвременна 
свлачищна активност. Прокаран е сондаж № 13 с дълбочина 5 m, който навлиза в делувиални 
и миоценски глини. Взетата проба от дълбочина 4.50 m се характеризира с изчислително 
натоварване R0=0.290 MPa. 
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При инженерно – геоложкия оглед през месец април 2008 г. е установено свличане на 
земни маси след изкопаване на строителния изкоп, който е с дълбочина 2 m както и наличие 
на свлачищни пукнатини. Напукан и разрушен е пътят граничещ с източната част на парцела 
(фиг. 2). 

Свличането на земните маси се дължи на повишаване на естественото водно 
съдържание на глините, в резултат на навлезли повърхностни води през зимно – пролетния 
сезон, както и от течове от спукан водопровод, разположен в съседен парцел. При 
допълнително прокараните инженерно геоложки сондажи е установена хлъзгателна 
свлачищна повърхност на дълбочина 3.2 m. 

Свлачището бе укрепено чрез пилоти, а фундирането на жилищната сграда бе 
осъществено в ненарушените земни пластове чрез обща фундаментна плоча лежаща върху 9 
пилота с дълбочина 6 m (фиг.3). 
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Фиг. 2. Свлачище и хлъзгателна 
повърхност в обект “Пчелина”. 

Фиг. 3. Обект “Пчелина” след 
построяване на жилищната сграда 
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АНТИСЕИЗМИЧНО УСИЛВАНЕ НА ТУХЛЕНИ КОЛОНИ 
И ДИАФРАГМИ С FRP – КОМПОЗИТИ 

 
Георги Дянков Георгиев 1 

Резюме 
Разгледани са възможностите за възстановяване и антисеизмично усилване на 

съществуващи тухлени колони и диафрагми (стени), като вертикални носещи елементи на 
зиданите конструкции, при използането на FRP – композити: усилващи тъкани (стъклени, 
въглеродни) и ламели (въглеродни ленти). Това е от особена важност при наличие на 
пукнатини и местни разрушения от експлоатационни основни и особени натоварвания 
(сеизмични). С прилагането на FRP – композити (при необходимост предхождано от 
обработка и инжектиране на пукнатините с епоксидни или полиуретанови смоли) може да се 
постигне повишаване на носещата способност, както за вертикални, така и за хоризонтални 
сеизмични товари, при което се повишава дълговечността на самите конструкции. 
 

ANTISEISMIC REINFORCEMENT OF THE BRICK COLUMNS AND 
DIAPHRAGMS WITH FRP – COMPOSITES 

 
Georgi Dyankov Georgiev 1 

Summary 
Discussed are the possibilities for restoring and antiseismic reinforcement of existing brick 

columns and diaphragms (walls) as vertical bearing elements of the brick structures in the case of 
applying FRP composites: reinforcing fabrics (glass, carbon) and carbon plates. This is very 
important in the case when there are cracks and local damages due to basic exploitation and unusual 
loads (seismic). With the applying of FRP composites (when necessary preceded by treatment of 
the cracs and injection into them epoxide or polyuretan resins) the load bearing capacity may be 
increased for vertical as well as for horizontal seismic loads, in which case the durability of the 
structures themselves is improved.  
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Възстановяването и антисеизмичното усилване на вертикалните носещи тухлени 
елементи – колони и диафрагми на съществуващите сгради е особено важно за тяхната 
експлоатационна надеждност и дълговечност. Тук са включени случаите с хоризонтални 
подови конструкции като: тухлено-стоманени конструкции тип „Пруски свод”; ст.б. плочи (с 
или без ст.б. пояси; подова конструкция от готови ст.б. подови панели – типове ПЕЦ и 
Спирола; дървен гредоред; стоманен гредоред и стоманена или комбинирана стомано-
стоманобетонна конструкция; дървен гредоред с изпълнен върху него монолитна ст.б. плоча 
или комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция, анкерирана дюбелно странично в 
носещите тухл. зидове и колони. При извършване на всички дейности следва да се спазват 
изискванията и указанията дадени в [1, 2, 3, 3, 4, 5]. 

Възстановяването и антисеизмичното усилване на вертикалните носещи тухлени 
елементи – колони и диафрагми на съществуващите сгради е наложително да се изпълни при 
следните случаи. 

1. Наличие на пукнатини и местни разрушения възникнали в периода на експлоатация 
от основни, сеизмични и други въздействия. 

2. Смяна предназначението на тухлената конструкция на сградата, свързано с 
увеличаване на натоварванията - верткални основни и респективно сеизмични 
такива. 

3. Извършване на конструктивно и поледващо топлотехническо санирания по 
желание на инвеститора с оглед повишаване носещата способност и дълговечноста 
на строителната конструкция. 

4. Реставриране и съхранение на сградите на паметниците на културата. 
 
Усилването винаги е съпроводено с предварителен етап на възстановяване носещата 

способност на напуканите и с местни разрушения тухлени колони и диафрагми. 
Предварителният възстановителен етап включва следните поцедури: укрепване на 
дефектиралата конструкция със скеле (метално или дървено); внимателно премахване на 
разрущените участъци и мазилката; при необходимост презиждане на някои от разрушените 
участъци с нова зидария с необходимите превързвания към съществуващата такава; 
обработка и инжектиране на пукнатине със специални циментови, епоксидни или 
полиуретанови разтвори и смоли. 

За антисеизмичното усилване на тухлените колони и диафрагми могат да се приложат 
FRP композити, епоксидни и полиуретанови смоли на МЦ - Баухеми а именно: MC-DUR 
CFK въглеродни (карбонови) ламели (ленти) от средния тип с Е=160 GPa и опънна якост 
2800 МРа, залепени върху предварително обработената повърхност на зидарията или в 
специално оформени хоризонтални прорези; епоксидно лепило МС-DUR 1280; епокс. 
разтвор MC-DUR 1280; епокс. разтвор MC-DUR 1000; адх. слой от MC-DUR 1009 HB; 
въглеродна тъкан (платна) MC-DUR CF-Sheet; адх. слой от MC-DUR 1209 TX; ламинираща 
еп. смола MC-DUR 1209; защитни покрития ако са наложителни и др. 

Вътрешните тухлени колони могат да бъдат най-често с правоъгълно (вкл. квадратно), 
съставно, многоъгълно, кръгло и др. напречно сечение. Усилването за поемане на огъващи 
моменти, срязващи и нормални сили включва монтиране на вертикални ламели, които се 
залепят към вече обработената и профилирана повърхност с последващо обвиване целият 
периметър на колоната с няколко пласта въглеродна тъкан – фиг.1.  

Усилването на фасадните колони – фиг. 2. е на същия принцип както при фиг.1. Тук 
условно е въведено понятието фасадни колони, но към тях следва да причислим онези 
плътни участъци от носеща тухлена зидария по фасадата на сградата, които преминават 
непрекъснато по цялата и височина. По фасадата на сградата вертикалните антисеизмично 
усилващи ламели (ленти) трябва да преминават непрекъсната по цялата и височина. По този 
начин цялата сграда ще бъде плътно бандажирана (привързана) с така монтираните ламели и 
ще се повиши нейната антисеимична сигурност и ще се ограничат преместванията.  

Колони със сводове или куполи опиращи се на тях се срещат най-често при антични 
сгради, молитвени домове и др. Колоните могат да бъдат с най-различно сечение. И тук 
приципът е прилагане на вертикални ламели и последващо обвиване с няколко пласта 



 

- 389 - 

въглеродна тъкан. В тези случаи обаче вертикалните ламели следвайки кривината на свода 
или купола задължително да преминат непрекъснато и се залепят за долната им повърхност – 
фиг.3. По този начин така монтираните ламели водят и до усилване на сводовете или 
куполите. 

Тухлените диафрагми (стени) при зиданите конструкции могат да бъдат с различни 
дебелини и освен това да бъдат: плътни, с отвори за врати, отвори за малки (за санитарни 
помещения) и по- големи прозорци. Напуканите стени с дебелина 12cm (половин тухла), а 
също така и тези иззидани от тухли тип четворка (с хоризонтални кухини) не следва да се 
усилват и като по-рационално е да се президат с нови такива или да се изградят 
стоманобетонни или метални конструкции, участващи в поемането на сеизмичните и други 
усилия. На възстановяване подлежат тухлените стени с дебелини 25cm и по-големи, като при 
това трябва да са били изградени от плътни или решетъчни (с процент на кухинност до25%) 
тухли. В зависимост от вида на диафрагмите (наличието на отвори в тях или не) и 
граничните условия, схемите на начално пукнатинообразуване и такова в крайния стадий на 
изчерпана носимоспособност са различни. От мнобройните наблюдения на последиците от 
станалите земетресения у нас (Стражица - 1986 г. и др.), [2], а също така и по света на фиг. 4 
са показани примерни схеми на начално пукнатинообразуване на различни видове тухлени 
диафрагми при знакопроменливи сеизмични въздействия. При плътните диафрагми 
първоначалните пукнатини се появяват при превишаване на главните опънни напрежения на 
зидарията, а при тези с отвори вследствие концентрация на напреженията около отворите за 
врати и прозорци. Когато стената между два отвора за прозорци е с светла височина 
превишаваща широчината може да настъпи пълно срязване още на началните етапи на 
натоварване. На фиг. 5 е показана възможна картина на пукнатинообразуването при 
достигане на максималната носимоспособност. При плътните диафрагми с дължина 
превишаваща тяхната височина се образуват Х-образни пукнатини, като се оформят взаимно 
триещи се 4 диска. При крайни диафрагми при ъглите на сградата вследствие центробежните 
сили може да настъпи и изхвърляне на крайните дискове.  

Възможните начини на усилване са дадени на фиг. 6, 7, 8, 9. На фиг. 6 е показано 
усилването с вертикални ламели в областта на условните вертикални колони, като при 
необходимост вертикалните ламели могат да се разположат и в областта на съдействащите 
им широчини – фиг. 9 [5]. Tук се препоръчва областта на монтиране на верт. ламели да не 
превишава 3d – фиг. 9. Освен основното усилване с верикални ламели са представени и 
различни варианти на усилване стеблата на тухлените диафрагми: фиг. 7 – с диагонални, 
вертикални и хоризонтални ламели; фиг. 8 – с някоко пласта FRP – тъкан с широчина 30 – 
60 cm, разположена диагонално, верикално или хоризонтално; фиг. 9 – с вертикални ламели 
и хоризонтални (с по-голяма дебелина), но монтирани в хоризонтални прорези през 
определено разстояние (5 реда тухли).  

При хоризонталните подови конструкции от гредоред (дървен или стоманен), а също 
така и при изпълнение на двойна подова конструкция (над гредореда) от ст.б. плоча или 
стамано- ст.б. тип с дюбелно хоризонтално анкериране в носещата тухлена стена, то при 
сеизмични въздествия и при отсъствие на хоризонтални стоманени или ст.б. пояси 
вследствие концентрация на напреженията е възможно образуване и отваряне на наклонени 
пукнатини при отворите за анкериране. В тези случаи се препоръчва залепяне на 
хоризонтални пояси от FRP тъкан – фиг. 10. При наличие на две сгради с твърде малка фуга 
между тях срещано явление е образуване на вертикални пукнатини– фиг. 11.  
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Фиг.1. Усилване на вътрешни колони с верикални ламели и тъкани 

(с хоризонтално направление на нишките). 
 

 
Фиг.2. Усилване на фасадни (средни и ъглови) с верикални ламели и тъкани 

(с хоризонтално направление на нишките). 

 
Фиг.3. Усилване на колони със сводове или куполи към тях. 

 

 

Фиг. 4. Начално пукнатинообразуване на различни видове тухлени диафрагми 
при знакопроменливи сеизмични въздействия. 
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Фиг. 5. Окончателно пукнатинообразуване. 

 
Фиг. 6. Основно усилване на условните тухлени колони с вертикални FRP ламели. 

 
Фиг. 7. Основно и допълнително усилване на тухл. диафрагми с наклонени, 

вертикални и хоризонтални FRP ламели. 
 

 
Фиг. 8. Основно (с FRP ламели) и допълнително усилване на тухл. диафрагми с 

наклонени, вертикални и хоризонтални FRP тъкани. 
 

 
 

Фиг. 9. Основно (с FRP ламели) и допълнително усилване на тухл. диафрагми с 
вертикални и хоризонтални (в прорези) FRP ламели. 
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Фиг. 10. Съдействаща широчина при тухлени Т и 2Т диафрагми. 

 
Фиг. 11. Усилване на тухлена зидария с хоризонтална FRP тъкан в областта на анкериране 

на дървения гредоред и на евентуално ново подово покритие (отгоре) от ст.б. 
плоча или комбинирана стомано-стоманобетонна плоча. 

 
Фиг. 12. Усилване на пукнатина от предишен контакт на две тухлени сгради при калкана 

между тях – 1) обработка и инжектиране на пукнатината с полиуретанова смола; 
2) залепяне на хоризонтални бандажи от FRP тъкан. 
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ПРИЕМАНЕ И 
ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИМЕРНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 

 
Лъчезар Хрисчев 1 

Резюме 
В настоящия доклад са разгледани основните положения по отношение контрола при 

изпълнението, приемане и окачествяване на полимерните подови покрития в съответствие с 
действащата нормативна уредба, хармонизираните европейски стандарти и добрите 
европейски и световни практики. 

Анализирани са действащите документи в бранша и са систематизирани изискванията, 
които следва да се съблюдават при изпълнението на настилките и покритията. 

 
Ключови думи: полимерни подови покрития, контрол на качеството, приемане 

 

REQUIREMENTS FOR CONTROL BY APPLICATION, ACCEPTING AND 
QUALIFICATION ON THE POLYMER BASED FLOORINGS 

 
Lachezar Hrischev 1 

Abstract 
In this report the based aspects about application, accepting and qualification on the polymer 

based industrial floorings according to valid normative documents, European standards and good 
European and world practices are discussed.  

The valid documents in field of polymer floorings are analyzed and requirements, who must to 
observe by application and acceptance on the floorings are systematized. 

 
Key words: polymer based floorings, quality control, acceptance 
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УВОД 
Контрола при изпълнението на всеки един проект е от съществено значение за неговия 

успех. Същото се отнася и за проектите касещи изпълнението на полимерни подови 
покрития. Контрола при изпълнението, приемане и окачествяване на полимерните подови 
покрития е необходимо да се извършва в стответствие с действащите нормативни документи. 
Нормативната база, уреждаща към настоящия момент изпълнението на подови настилки и 
подови покрития, е изключително остаряла и неефективна - действащите „Правила за 
приемане на подови настилки” са утвърдени през 1989 г. и не са хармонизирани с 
нормативните документи, издадени след това. Те не отразяват богатото разнообразие от 
съвременни материали и технологии за изпълнение на подови настилки, а също и засягат 
редица типове настилки, които вече не намират приложение.  

Поради тази причина е необходимо разглеждане на основните положения, изисквания, 
задължения и отговорности при проектиране, изпълнение и контрол на качеството на 
подовите настилки и покрития.  
 

1. Изисквания при проектирането на полимерни подови покрития. 
Проектната документация (проектните решения) за подовите настилки и подовите 

покрития на сгради и съоръжения се представя обикновено в част „Архитектурна” на 
инвестиционните проекти. Съгласно чл.36 на Наредба 4 от 21.05.2001г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти „Част архитектурна на работния проект 
прецизира и детайлизира решенията на идейния проект и/или на техническия проект и 
определя необходимите строителни материали, изделия и начини за изпълнението на 
обекта ....”, а в чл.36.ал.2 е конкретизирано, че „Част архитектурна на работния проект 
представя решения за: 1. необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на 
СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж...........”.  

Често срещана практика е обекта да се изпълнява по проекти разработени на фаза 
Технически проект. В такъв случай е необходимо в проекта да бъдат конкретизирани 
„материалите или минималните изисквания към тях, за обработката на ......, подове, 
тавани, стълбища и други части на сградата” (чл.33, ал.1 на [2]), а освен това „В случаите, 
когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, 
същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за 
изпълнението на СМР” (чл.33, ал.3 на [2]).  

 
Изложеното по-горе показва, че полимерните подови покрития (финишните пластове на 

подовите настилки) следва да се проектират така, че да поемат експлоатационните 
въздействия (физико-механични, химични или атмосферни) върху пода, да предават 
натоварванията върху по-долу лежащите елементи и да осигурят повърхност, създаваща 
условия за постигане на максимален комфорт, хигиеничност, безопасност, производствен 
микроклимат и други специфични изисквания. Проектните решения се представят в 
чертежите на проекта, като следва да се разработват също и подробни детайли за 
характерните зони, като фуги, връзка на подовото покритие със сифони, канали, шахти, 
отдушници, връзки между стена и под (холкер) и др. В табл.1 са посочени някои 
препоръчителни области на приложение на най-често използваните в практиката полимерни 
подови покрития съгласно рекомендациите на FERFA [5]. 

При проектирането на подовите настилки и покрития трябва да се вземат предвид: 
• експлоатационните условия в помещенията и въздействията върху подовете 

(обзавеждане, хора и пешеходен трафик, уреди и технологично оборудване, 
статични и динамични натоварвания от машини, натоварвания от подвижни 
подемно-транспортни средства, ударни въздействия и др.), температурни 
въздействия и въздействия на течности и газове (химичен състав, количество и 
концентрация);  

• местоположението на подовата настилка в сградата;  
• наличието на капилярна влага.  

В проектните решения трябва да бъдат определени характеристиките на подовите 
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покрития, чрез които се осигурява надеждността, експлоатационната годност, 
дълготрайността и функционалността на изпълняваните подове: 

• якост на натиск; 
• якост на огъване; 
• устойчивост на износване; 
• повърхностна твърдост; 
• адхезионна якост; 
• съпротивление на удар; 
• други характеристики имащи отношение към дълготрайността, експлоатационната 

годност и функционалноста. 
 
Означаването на полимерните подови настилки в проекта трябва да се извършва 

съсгласно изискванията на БДС 2.819 „Изобразяване и означаване на подовите настилки” и 
БДС EN 13813 „Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и 
изисквания”[1]. В хармонизираните европейски стандарти има точно описание и изискване 
за означаването на полимерните подови покрития. С тях следва да се съобразяват 
проектантите при изготвянето на инвестиционните проекти и изпълнителите при изготвянето 
на офертите, доставката на материалите и изпълнението. Такова характерно означение 
например е EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4, което означава, че покритието е в съответствие с EN 
13813, покритието е на база полимерни смоли (SR) и се характеризира с якост на сцепление 
≥1,5 Мра (В1,5), устойчивост на износване ВСА≤100μm(AR1) и съпротивление на удар ≥4 
N.m (IR4).  

 
Табл.1 Препоръчителни области на приложение на най-често използваните практиката 

полимерни подови покрития 
 

N Тип на полимерното 
подово покритие Област на приложение 

1 Тънкослойни покрития 
с деб. до 1 mm на база 
епоксидни, полиу- 
ретанови смоли и ММА  

Помещения подложени на леко до средно механично натоварване 
– лаборатории, търговски помещения, складове и логистични 
помещения, стълбища и коридори, кухни, фармацевтични 
предприятия, предприятиа на ХВП и др. 

2 Саморазливни с 
дебелина 2-4 mm на 
база епоксидни, 
полиуретанови и ММА 
смоли 

Помещения подложени на средно до тежко механично 
натоварване – предприятия на леката промишленост, магазини, 
помещения в обществени сгради, чисти помещения, лаборатории, 
болнични заведения, спедиторски и складови помещения, зали, 
цехове, автосервизи, помещения в химически предприятия и 
предприятия на ХВП и др. 

3 Многослойни покрития 
(„сандвич” системи) с 
деб. > 2mm с гладка и 
грапава 
повърхност 

Помещения подложени на средно до тежко механично 
натоварване – открити и закрити паркинги и гаражи, 
предприятия на хранително-вкусовата промишленост с мокри 
производствени процеси, обществени и промишлени кухни, 
произвосвени помещения на лекото машиностроене и др. 

4 Високонапълнени 
полимерни композиции 
с дебелина 4-6mm 

Помещения подложени на тежко механично натоварване – 
складови помещения, помещения в предприятия на хранително-
вкусовата промишленост, предприятия на фармацевтичната и 
химическата промишленост, декоративни настилки за 
обществени сгради, хладилни камери и др. 

5 Високонапълнени 
полимерни композиции 
с дебелина > 6mm 

Помещения подложени на изключително тежко механично 
натоварване – помещения в предприятията на ХВП, химическата 
и фармацевтичната промишленост, камери за дълбоко 
замразяване, помещения с екстремни въздействия - комбинация 
от влага, температурни, механични и химични въздействия и др. 

 
2. Контрол при изпълнението на полимерни подови покрития 
За постигане на съответствие с изискванията на проекта при изпълнението на 

полимерните подови окрития се извършва контрол, който включва:  
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- контрол на условията, при които започва изпълнението на подовата настилка, всеки 
един от междинните пластовете и подовото покритие;  

- проверка (входящ контрол) на предвидените за влагане продукти и материали;  
- контрол по време на изпълнението.  

Kонтрола на условията, при които започва изпълнението на подовото покритие 
включва проверка на: 

 -качество на подготовка на основата; 
- температура на основата, въздуха в помещението и материалите; 
- влажност на основата и въздуха в помещението; 
- ниво и равнинност на основата и изпълнените настилки. 

При изпълнението на подовите настилки и покрития се контролира съответствието с 
проекта на изпълнението и проверка за: 

- отклонение от проектната равнина; 
- равномерност, непрекъснатост и адхезия на грунда върху основата;  
- спазване на предписаната технология за изпълнение; 
- предписаната в проекта и/или в технологията за изпълнение подготовка на основата 

(награпяване, почистване и др.), когато такава се изисква; 
- радиусът на закръгление на подовото покритие в местата на пресичане с вертикални и 

наклонени повърхности (стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, 
открити канали, шахти и др.); 

- физико-механичните характеристики на вложените материали (с изпитване по 
безразрушителни методи или по лабораторни протоколи); 

- наличието на пукнатини, отслоявания, слаби и ронещи се участъци; 
- чистотата на повърхността и наличието на слоеве, възпрепятстващи адхезията; 
- изпълнението на привидни, изолационни, деформационни, периферни и др. фуги; 
- изпълнението на строително-монтажните и инсталационни работи, които трябва да 

бъдат завършени преди полагане на подовата настилка и подовото покритие; 
- изпълнение на детайлите, съгласно проекта; 
- температурата и влажността на въздуха, температурата и влажността на основата и на 

всеки един от пластове по време на изпълнението; 
 
3. Документиране на изпълнението 
Задължително, нормативно регламентирано изискване е основата и всеки един 

междинен пласт на подовото покритие да се приемат с акт (образец 12) за установяване на 
строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, съгласно Наредба № 3 от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С акт образец 12 се 
удостоверява, че са постигнати изискванията на проекта, и се посочват условията, при които 
са извършени работите, като изпълнението на полимерните подови покрития се 
освидетелства също и с декларация за съответствие за вложените материали.  

 
4. Приемане на изпълнените полимерни подови покрития 
Приемането на подовите покрития се извършва както по време на изпълнението, така и 

след окончателното изпълнение. На междинно приемане със съставяне на акт за скрити 
работи подлежат: 

- подготвените повърхности за полагане на пластовете на подовите покрития; 
-  всеки пласт на подовата настилка преди полагането на последващ пласт или подовото 

покритие; 
- участъците, които подлежат на закриване при изпълнението на следващи видове 

строителни и монтажни работи. 
 
При приемането на завършените подови покрития се проверяват: 
- документите за оценяване на съответствието и качеството на вложените продукти и 

съответствието им с изискванията на проекта;  
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- актовете за приемане на основата и на строителните и монтажни работи, подлежащи 
на закриване;  

- актове и протоколи за окончателно приемане на завършеното подово покритие; 
- съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнение на первази, канали, 

улами и шахти, холкери, заустването на откритите канали, изпълнението около 
преминаващите през подовата конструкция и подовото покритие отвори, инсталации, тръби 
и други съоръжения, снажданията на пластовете и др.); 

- допустимите отклонения от проекта. 
 

При приемането на подовите покрития на база полимерни смоли, по повърхността не се 
допускат [3]: 

- пукнатини, слаби и ронещи се участъци, повърхностни дефекти от технологичната 
обработка; 

- участъци от покритието с повърхностна текстура (гладкост или грапавост), релеф и 
степен на противохлъзгавост несъответстващи на изискванията на проекта; 

- участъци, непокрити със запечатващ пласт, когато такъв се предвижда; 
- участъци без адхезия към долулежащата основа, а също и участъци без адхезия между 

отделните пластове при многопластови подови настилки и покрития; 
- деформационни фуги незапълнени с еластичен или друг тип фугоуплътнител или кит 

съгласно изискванията на проекта; 
- допустимите отклонения от проекта. 

 
Понастоящем, при окачествяването на изпълнените полимерни покрития допустимите 

отклонения от проектната равнина се приемат съгласно „Правила за приемане на подови 
настилки” (ПИПСМР) от 1989 г. Основните положения по отношение на допустимите 
отклонения съгласно ПИПСМР са поместени в табл.3. Няма хармонизирани европейски 
стандарти за допустимите отклонения от проектната равнина. Най-често в европейската 
практика се използват BS 8204-1 (табл.3) и DIN 18202 (табл.4), като най-голямо приложение 
намира DIN 18202 [6]. Въпреки това, в инвестиционния проект е препоръчително проектанта 
да посочи допустимите отклонения или съответно да се посочи стандарт за окачествяването 
на изпълнената настилка. 

 

Табл.2 Допустими отклонения съгласно ПИПСМР 

N Показатели Допустимо 
отклонение 

1 Отклонения в наклоните, % ± 0,5 % 
2 Неравности на повърхността (вдлъбнатини и издатини), mm ± 2 mm 
3 Отклонения от проектната равнина, mm 

 - за 1 m дължина До 2 mm 
 - за целия под До 15 mm 

 
Табл.3 Допустими отклонения и класификация съгласно BS 8204-1 

Клас 
Максимално допустимо 

отклонение измерено с мастар 
с дължина 2 m, (в mm) 

Приложение 

SR1 3 mm Висок стандарт: специални подове 

SR2 5 mm 
Нормален стандарт: подове в обществени, 
производствени индустриални и жилищни 
помещения 

SR3 10 mm 
Нисък стандарт: други подове, където 
отклоненията от проектната равнина не са 
определящи за функционалността 
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Табл. 4 Допустими отклонения от проектната равнина съгласно DIN 18202 

Допустими стойности в mm при 
дистанция между измерваните 

точки в m Група Отнася се за 

0,1 m 1 m 4 m 10 m 15 m

2 Отклонения на основата за полагане на 
покритията 5 8 12 15 20 

3 Отклонения на финишните подови покрития 2 4 10 12 15 

4 Като група 3, но подови покрития, към които 
се предявяват завишени изисквания 1 3 9 12 15 

 
Изводи 
 
1. Понастоящем липсват актуални национални нормативни документи, които да 

отразават наличието на многото съвременни материали и технологии за изпълнението на 
полимерни подови настилки. 

2. Необходимо е разработването на точно такъв нормативен документ, в който да се 
регламентират основните положения, изисквания, задължения и отговорности при 
проектиране, контрол при изпълнението и приемането на подовите настилки и в частност на 
полимерните подови покрития.  

3. Систематизираните в настоящия доклад основни положения и препоръки са 
съобразении с действащата нормативна уредба в страната и добрите европейски практики в 
бранша и могат успешно да се използват при управлението и изпълнението на строително-
инвестиционния прцес. 
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МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАПРЕГНАТИ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО 
ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКА КАРТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕСА. ЧАСТ I - МАТЕРИАЛИ 
 

Лъчезар Хрисчев 1, Валерий Найденов 2 

Резюме 
В доклада са разгледани материалите за изпълнението на напрегнати след бетонирането 

индустриални бетонни настилки. Систематизирани са изискванията към тях от гледната 
точка на спецификата на изпълнението и в съответствие с действащите хармонизирани 
европейски стандарти. 

Разработена е технологическа карта за изпълнението на процеса. Направени са 
обобщения и препоръки за внедряване в строителната практика. 

 

MATERIALS FOR APPLICATION OF POST-TENSIONED CONCRETE SLABS-ON-
GROUND. TECHNOLOGICAL CARD FOR CONSTRUCTION. PART I - MATERIALS 

 
Lachezar Hrischev 1, Valeriy Naidenov 2 

Abstract 
In the report the materials on the performance of the post-tensioned concrete slabs-on ground 

are discussed. The requirements to them of view to the specificity of the performance and in the 
conformity with valid european standards are systematized. 

Technological card for application on the construction process are worked. The 
generalizations and the recommendations are made for use of the construction practice. 

 
Key words: post-tensioned concrete floors, post-tension, steel cables, anchorage  
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І. УВОД 
Проектирането и изпълнението на напрегнатите след бетонирането индустриални 

настилки (НСБИН) представлява внедряване на съвременни конструктивни и технологични 
постижения в тази област. Основното за този тип бетонови настилки е, че класически 
използваната армировка (в т.ч. армировъчни пръти и заварени мрежи, стоманени фибри, 
високоякостни полимерни фибри и др.) е заменена с високоякостни въжета (напрягаща 
армировка) без сцепление с каналите (unbounded), положени по време на бетонирането и 
впоследсвие напрегнати с хидравлични преси.  

Изпълнението на този тип настилки е възможно само със стриктен контрол на 
качеството на влаганите материали и точно спазване на технологията за изпълнение. 
 

II. ЕЛЕМЕНТИ НА НАСТИЛКИТЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
1. Основа и настилка 
Напрегнатите след бетонирането индустриални настилки (НСБИН) се изпълняват като 

еднопластови, положени върху подравнена и уплътнена основа (трошенокаменна, пясъчна, 
основа от уплътнена баластра) или върху съществуващи бетонни основи (междуетажни 
плочи, бетонни настилки и др.). На фиг.1 и фиг.2 е представена типизирана структура 
НСБИН. 

 

1 – Бетонова настилка 

2 – Високоякостна напрегаема армировка 

3 – Изолационна мебрана от два пласта 
полиетиленово фолио 

4 – Трошенокаменна основа 

Фиг.1 Структура на НСБИН 
 

    Фиг. 2 Изглед преди бетониране 

 Фиг. 3 Схема на напрягането 
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Фиг. 4 Принципи на напрягането 

 
2. Материали за изпълнение 
2.1. Бетон 
При изпълнението на НСБИН е препоръчително използването на бетон клас С 25/30 

(В25) или С 30/37, съгласно БДС EN 206-1 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, 
производство и съответствие. Якостните и деформационните характеристики на бетона в 
съответствие с БДС EN 1992-1-1 (Eurocode 2) са посочени в табл.1. 

 
Таблица 1. Якостни и деформационни характеристики на бетона 

Клас бетон С20/25 С25/30 С30/37 С35/45 
ckf ( )MPa  20 25 30 35 

cubeckf , ( )MPa  25 30 37 45 

ctmf ( )MPa  2,2 2,6 2,9 3,2 

05,0,ctkf ( )MPa  1,5 1,8 2,0 2,2 

95,0,ctkf ( )MPa  2,9 3,3 3,8 4,2 

cmE ( )MPa  28 800 30 500 31 900 33 300 
 

Бетонната смес следва да е с водоциментово отношение под 0,55 [7] и слягане не повече 
от 150 mm (клас S3 по БДС EN 206-1), като изпитването се извършва в съответствие с БДС 
EN 12350-2. Препоръчително е използването на портланд цимент клас СЕМ I 42,5 R в 
съответствие с БДС EN 197-1 в количество от 325 до 360 kg/m3 [4].  

За осигуряване на ранна якост, ниско водоциментово отношение и добра 
обработваемост на сместа, в бетона следва да се влагат суперпластифициращи добавки в 
съответствие с БДС EN 934-2. 

Правилното проектиране на състава на бетоновата смес е от съществено значение за 
осигуряване на минималните якости при частичното напрягане (на 24-ия час след 
бетонирането) и при окончателното напрягане (на 72-ия час след бетонирането). 

Необходимо е бетона да притежава следните якости за начало на напрегателните 
работи: 

- при първоначално напрягане – ƒck,cube 24h ≥ 11÷13 МРа; 
- при окончателното напрягане - ƒck,cube 72h ≥ 20-21 МРа. 

Съгласно т. 14.2 на БДС EN 1744-1 съсържанието на органични примеси не трябва да 
превишава 0,5% масови части за дребни добавъчен материал и 0,1% масови части за едри 
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добавъчни материали. 
 
2.2. Високоякостна армировка и елементи на системата за напрягане след 

бетонирането. 
2.2.1. Елементи на системата 
Характерно за системата НСБИН е използването на напрягаща армировка в 

каналообразуватели от HDPE (високоякостен полиетилен) без сцепление в каналите. 
Отделните елементи на системата са представени на фиг. 5, като изискванията към тях са 
регламентирани в ЕTAG 013 - Post-tensioning kits for prestressing of structures for the defined 
intended uses [5].  

 

 

Фиг.5 Елементи на системата за 
напрягане след бетонирането 

 
В практиката се е наложила система за напрягане след бетонирането, състояща се от 

следните елементи: 
- въжета от 7 тела тип Y1860S7 ф15,2 (в съотвествие с БДС EN 10138); 
- гладки тръби (каналообразуватели) от HDPE с тегло 75 g/m и външен диаметър 

18,5 mm (съгласно Annex C.2 на ETAG 013 или prEN 12201); 
- смазки и греси за защита срещу корозия и за намаляване на сцеплението между 

високоякостните въжета и каналообразувателие в количество 40 g/m2 (съгласно табл. С.4.2.1 
на [5];  

- стоманена закотвяща анкерна плоча и конусовиден клин, термично обработени и 
закалени с твърдост 50-60 единици по Роквел [8], с размери на анкерната плоча 
150/79 mm [3]; 

- прикриващи конуси от PVC (поливинилхлорид), чието основно предназначение е 
защита на високоякостните въжета от сцепление с бетона при етапа на бетонирането. 

 
2.2.2. Високоякостна армировка 
Възможни са различни варианти на типове и диаметри високоякостна армировка, но в 

практиката се използват основно въжета тип Y1860S7 с диаметър ø15,2 със следните 
характеристики: 

- якост на опън (Rm) – 1860 MРa; 
- линейна маса (M) – 1086 g/m; 
- площ на напречното сечение (S) – 139 mm2; 
- характеристична стойност на сила F0,1 – 223 kN; 
- характеристична стойност на максималната сила Fm – 259 kN; 
- клас по релаксация – Клас 2 (с ниска релаксация) съгласно т.3.3 на БДС EN 1992-1-1 

(Eurocode 2). 
 

2.3. Обикновена (ненапрегната, мека) армировка 
Меката армировка се влага с цел да бъдат поети и разпределени напреженията от 

местен натиск, които от своя страна водят до появата на разцепващи напрежения в сечението 
в процеса на напрягането, с оглед недопускане пукнатинообразуване.  

Използва се стомана клас АIII в съответствие с БДС 4758 със следните характеристики: 
- характеристична граница на провлачване ƒyk – 390 МРа; 
- характеристична якост на опън ƒtk – 590 МРа; 
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- относително удължение – 14 %. 
 
2.4. Изолационна мембрана от полиетиленово фолио 
За отделяне на бетоновата настилка от основата е задължително се полага 

изолационната мембрана от полиетиленово фолио в два пласта, всеки от който е с дебелина 
125 μm, като застъпването между отделните листове трябва да е min 25 cm [1]. 
Изолационната мебрана има двойна функция: от една страна двата пласта играят ролята на 
хидроизолация, а от друга страна чрез тях се редуцират тангенциалните напрежения между 
настилката и земното легло. Това е от съществено значение, тъй като от една страна при 
напрягането неравностите на основата водят до големи загуби на напрягаща сила, а от 
друга - до поява на напрежения в горния и долния ръб на сечението вследствие на 
температурните изменения и съсъхването. 

 
2.5. Сух повърхностен втвърдител (топинг) 
Повърхностен втвърдител представлява готова за употреба суха смес, която се полага 

върху пресния бетон преди машинната обработка на повърхността. Посредством него се 
създава износоустойчивия повърхностен слой на бетоновата настилка, като дебелината на 
слоя е 3-5mm. Топинга се състои от портландцимент, водоразтворими полимери, добавки с 
подбран зърнометричен състав на база кварцови пясъци, базалт, корунд, стоманени частици, 
синтетични минерални пълнители и др. В табл.2 са систематизирани основните 
характеристики на някои от използваните сухи повърхностни втвърдители. 
 

Табл.2 Характеристики на сухите повърхностни втвърдители 

N Вид на сухия повърхностен 
втвърдител 

Устойчивост на износване 
съгл. БДС EN 13892-3 

Якост на 
натиск (МРа) 

1 На база минерални частици, цимент 
и водоразтворими смоли 

А12 
А9 60÷65 

2 На база синтетични пълнители, 
корунд 

А9 
А6 70÷75 

3 На база метални агрегати А6 
А3 75÷85 

 
2.6. Повърхностен импрегнатор и течен повърхностен втвърдител  
По своето същество импрегнационните състави биват два вида: 
- течни повърхностни втвърдители – състави, които химически въздействат с 

компонентите на циментовия камък и силикатите в бетона, в резултат на което на 
повърхността на настилката се получава слой с повишени якостни характеристики. 
Основно биват на база силикатно-фосфатни полимери на водна основа, натриево-
силикатни полимери, магнезиев второсиликат, силиконати, силиконово-флуоридни 
компаунди и др. 

- повърхностни импрегнатори – състави на база органични и неорганични вещества, 
които проникват, дислоцират се и полимеризират в повърхностните пори на бетона. 
Биват на база: акрилатни полимерни смоли, епоксидни смоли, ММА смоли, калиев 
и натриев метилсиликонат и др 

 
Специфичните особености на изпълнението и подробна технологическа карта са 

представени в доклада „Материали за изпълнението на напрегнати след бетонирането 
индустриални настилки. Технологическа карта за изпълнение на процеса, ЧАСТ II - 
Технология за изпълнение”. 
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МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАПРЕГНАТИ СЛЕД БЕТОНИРАНЕТО 
ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКА КАРТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕСА. ЧАСТ II: ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Лъчезар Хрисчев 1, Валерий Найденов 2, Христо Попиванов 3 

Резюме 
В доклада e представен вариант на технологическа карта за изпълнението на процеса. 

Технологическата карта разглежда изпълнението на напрегнатите след бетонирането 
индустриални настилки като обхваща следните сложни процеси: подготовка на основата, 
кофриране на полетата, полагане на високоякостната армировка и монтаж на ненапрегнатата 
армировка, полагане на бетоновата смес, обработка на повърхността, частично и 
окончателно напрягане. 

Направени са обобщения и препоръки за внедряване в строителната практика. 
 

MATERIALS FOR APPLICATION ON POST-TENSIONED CONCRETE 
SLABS-ON-GROUND. TECHNOLOGICAL CARD FOR CONSTRUCTION. 

PART II – CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
 

Lachezar Hrischev 1, Valeriy Naidenov 2, Christo Popivanov 3 

Abstract 
In the report Technological card for application on the construction process are present. The 

technological card view application on post-tensioned concrete floors and including next 
construction processes: foundation preparation, shuttering on the slabs, high strength reinforcement 
(cables) placement, concrete placement, power troweling, partial and finish tensioning operations. 

The generalizations and the recommendations are made for use of the construction practice. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕСА 
 
1. Област на приложение 
Технологическата карта е разработена за условна обща площ 5000 m2, разделени на 

четири етапа по 1250 m2, като дебелината на настилката е 20 cm. Разстоянието между 
въжетата от високоякостна армировка е 80 cm. 

 
2. Количества на видовете работи 
 

Табл. 1 Количества на строителните и монтажните работи 

Количество на видовете работи 
N Наименование на работите За едно поле 

(1250 м2) 
За цялата площ 

(5000 m2) За 1 m2 

1. Полиетиленово фолио (m2) 2700 10 800 2,16 
2. Кофраж (m2) 14 56 0.011 
3. Въжета от високоякостна армировка (m) 3 125 12 500 2,5 
4. Обикновена армировка (kg) 750 12 500 0,60 
5. Бетон (m3) 250 1000 0,20 
6. Суперпластифицираща добавка (kg) 875 3 500 0,70 
7. Сух повърхностен втвърдител (kg) 6 250 25 000 5,00 
8. Повърхностен импрегнатор (kg) 250 1 000 0,20 

 
3. Технология и организация на процеса 
3.1. Предпоставка за изпълнение на процеса 
До започване на изпълнението е необходимо да са изпълнени всички инсталационни 

работи в основата под настилката (В и К инсталации, електро инсталации и др.). Необходимо 
е също земната (трошенокаменната или друг тип основа) да е уплътнена съгласно 
изискванията на проекта и изпълнена с определената степен на равнинност. Това е 
необходимо с цел недопускане на допълнителни срязващи напрежения в настилката, 
породени от триенето и сцеплението между бетоновата нстилка и земното легло. 
Напрежения вследствие на триене и/или сцепление се проявяват при деформирането на 
настилката породено от изменение на температурата, съсъхването, еластичното свиване на 
бетона вследствие на напрягането и др. 

Приемането се документира с Акт (образец 6) за приемане на земната основа, съгласно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 
3.2. Технология за изпълнение 
3.2.1. Полагане на изолационна мембрана 
Върху подравнената и уплътнена земна основа се полага изолационната мембрана от 

полиетиленово фолио в два пласта, всеки от който е с дебелина 125 μm, като застъпването 
между отделните листове трябва да е min 25 cm. Функцията на тази мембрана е дискутирана 
в ЧАСТ І на доклада. 

 
3.2.2 Кофриране на полетата, разкрояване и полагане на високоякостната армировка и 

анкерните плочи. 
Полетата се кофрират в съответствие с изискванията на проекта, като се използват 

инвентарни стоманени профили и дървен кофраж. Върху кофражните дъски се закрепват 
анкерните плочи на активните анкери, които впоследствие ще бъдат напрегнати чрез 
хидравличните преси. Високоякостната армировка от въжета от 7 тела се доставя във вид на 
кангали, като на обекта се извършва изправяне посредством машина с хидравлично действие. 
Въжетата се отмерват и отрязват така, че да покрият цялата дължина и ширина на 
помещението, в което ще се изпълнява настилката независимо от броя на полаганията 
(етапите на изпълнение). Пасивните котви се закрепват към меката армировка от стомана 
AIII разположена по периферията, а високоякостната армировка (въжетата) се позиционират 
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в активните закотващи устройства. Скрити греди от стомана AIII се изпълняват съгласно 
изискванията на проекта и от страната на активните анкери, до инвентарния метален и 
дървен кофраж. Стоманените въжета се монтират в съответствие с изискванията на проекта, 
като се фиксират трайно едно към друго с арматурна тел. 

 
3.2.3 Полагане на бетоновата смес и позициониране на високоякостната армировка 
Полагането, нивелирането и упътняването на бетоновата смес е целесъобразно да се 

извършва с четириколесен лазерен бетонополагач. Позиционирането на високоякостната 
армировка в проектно положение се извършва непосредствено преди полагането на 
бетоновата смес, като за целта се използват пластмасови или друг тип фиксатори. При 
невъзможност за използване на лазерен бетонополагач полагането на бетоновата смес може 
да се извърши с бетонпомпа или друг метод. Технологическата схема за полагане на 
бетоновата смес с използване на лазерен бетонополагач е представена на фиг.1. 

 

 

1 – Положен уплътнен и нивелиран бетон 

2 – Напрегаема армировка 

3 – Авто- бетоносмесител 

4 – Бетонополагач 

Фиг. 1 Технологическа схема за изпълнение на бетоновите работи 
 

 

Фиг. 2 Позициониране на напрягащата армировка и бетониране 
 
За определяне на якостта на натиск съгласно БДС EN 12390 от доставената бетонна 

смес следва да се вземат пробни тела. Оценката на якостта на бетона на 24-ия и 72-ия час 
след полагането е от съществено значение, тъй като именно тогава се извършва частичното и 
пълното напрягане, и бетона трябва да е в състояние да поеме напреженията, породени от 
напрягането на високоякостната армировка. 

 
3.2.4 Полагане на сухия повърхностен втвърдител (топинг) и обработка на 

повърхността на настилката 
Към полагането на топинга се пристъпва след като повърхностната вода от бетона се 

изпарила и по повърхността не се наблюдава свободна вода. За полагането може да се 
използва ръчна разпределителна количка или машина (Somero Topping Spreader), имаща 
възможност за регулиране на разходната норма. При този метод на полагане, сухия 
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повърхностен втвърдител се полага на един етап, веднага след разстилането и уплътняването 
на бетона. 

Машинната обработка се извършва посредством единични и двойни ротационни 
пердашки (роторни заглаждачи), чиито работни инструменти са метален заглаждащ диск 
(тава) и комплект перки (лопатки, ножове). 

Към машинното заглаждане на бетонната настилка се пристъпва в началото на процеса 
на свързване на бетона (приблизително на 4-ия ÷ 6-ия час от полагането на бетонната смес). 
Към повърхностната обработка с металния заглаждащ диск (тава) се пристъпва, когато 
стъпвайки на повърхноста на бетона, обувката оставя отпечатък с условна дълбочина 3-4 
mm. Първото заглаждане задължително се прави с металния заглаждащ диск, като по този 
начин се постига крайно уплътняване и заглаждане на настилка, т.нар. „зонално заглаждане”. 
Процедурата се повтаря след 1-2 часа. 

Когато повърхноста е получила достатъчна гладкост и повърхностна твърдост се 
пристъпва към обработка (шлайфане) с перки. Следва финно заглаждане с перки, наклонени 
под по-голям ъгъл. Наклона на перките спрямо повърхността зависи от нейната твърдост - 
колкото тя е по-твърда, толкова ъгълът е по-голям и обратно. Машинното заглаждане 
(пердашене) следва постепенното втвърдяване на бетона, до получаването на равна, гладка и 
полирана повърхност.  

 
3.2.5 Частично и окончателно напрягане 
Изпълняват се частично и окончателно напрягане, като частичното напрягане се 

извършва 24 часа, а окончателното – 72 часа след бетонирането. Предназначението на 
частичното напрягане е да се създадат първоначални натискови напрежения в настилката, в 
резултат на което да се осигури състояние на декомпресия и съответно да се елиминира 
възможността за поява на пукнатини вследствие на съсъхването и да се предотвратят 
предпоставките за появата на „curling” ефект (депланация на повърхността). Към частично 
или окончателно напрягане се пристъпва след като опитно е проверена якостта на бетона 
(чрез изпитване на на кубовата якост на взетите проби). 

Окончателното напрягане се извършва обикновено на 72-ия час след бетонирането, 
като за да се пристъпи към изпълнението му е необходимо бетона да е набрал min 70% от 
проектната якост, т.е. за бетон С25/30 ƒck,cube, 72h ≥ 21 MPa. Напрегателните работи се 
извършват посредством хидравлични преси с бутална напрягаща щанга или преси с 
прехващащо действие. 

 
4. Материално-технически ресурси 
Технологическият комплект от основните машини, инструменти и технически средства 

необходими за изпълнението на настилката е даден в табл.2. 
 

Табл. 2 Технологически комплект 

Машини, съоръжения и инвентар Инструменти и приспособления 
Наименование Бр. Наименование Бр. 

Хидравлична машина за изпавяне на 
напрегаемата армировка 1 Форми за вземане на проби от 

бетона 15/15/15cm 60 

Лазерен бетонополагач 1 Гребло за бетон 2 
Автобетоносмесители (Бетонпомпа)  Мастар 2 
Машина за подравняване на основата с 
лазерен контрол 1 

 

Устройство за монтаж на 
конусни клинове 1 

Хидравлична преса 1  Ъглошлайф 1 
Иглен вибратор   Чук 2,5 kg 2 

Армировъчни клещи 2 Разпределителна количка за полагане 
на топинг 1 

 
Лопата 2 
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5. Основни изисквания към качеството на изпълнението 
При окачествяването и приемането се съблюдава по повърхността да не се наблюдават 

пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали учасъци, каверни, следи от 
технологичната обработка и др. дефекти. Цялостно процеса на изпълнение се дискутира 
основно в [8]. 

 
Допустимите отклонения от проекта при изпълнението на бетоновите настилки са 

регламентирани в „Правила за приемане на подови настилки” (ПИПСМР) от 1989 г. Имайки 
предвид, че горепосочените ПИПСМР са стари е препоръчително да се използват някои от 
наложилите се европейски и световни стандарти. Най-често в европейската практика се 
използват „Technical report 34” (табл.3) и DIN 18202 (табл.4). Освен това в световен мащаб се 
използва също и ASTM Е 1155, съгласно който за окачествяване на изпълнените бетонови 
настилки се определят параметите FF (за равнинност) и FL (за ниво). 
 
Табл. 3 Допустими отклонения и класификация съгласно Technical report 34, Property IV 

Допустимо отклонение при 
дистанция между 

измерваните точки 3 m (в 
mm) 

Класифи-
кация на 
пода 

Приложение 

95% 100% 

FM1 В помещения, където се изисква много висок 
стандард на равнинност и ниво на пода 4.5 7.0 

FM 2 
В помещения с височина на стелажите над 
8m, помещения, където се изисква висока 
равнинност и ниво на пода 

8.0 12.0 

FM 3 В помещения с височина на стелажите до 8 
m, производствени и търговски сгради  10.0 15.0 

 
Табл. 4 Допустими отклонения от проектната равнина съгласно DIN 18202 

Допустими стойности в mm при 
дистанция между измерваните точки в m Група Отнася се за 

0,1 m 1 m 4 m 10 m 15 m

1 Отклонения на основата за полагане 
на бетоновите настилки 10 15 20 25 30 

3 Отклонения на изпълнените бетонови 
настилки 2 4 10 12 15 

4 Като група 3, но настилки, към които 
се предявяват завишени изисквания 1 3 9 12 15 

 
6. Организация на труда 
Спесификацията на необходимата работна ръка и календарен график за изпълнение на 

процеса за изработката на един етап с площ 1250 m2 са представени в табл.5 и табл.6.  
 

Табл. 5. Технико-икономически показатели 

Nо Наименование Стойност 
1 Продължителност на процеса (дни) 29,00 
2 Средносписъчен състав на звеното (бр.работници) 6,00 
3 Обща трудоемкост на процеса (чд) 174,00 
4 Обща производителност (m2/чд) 28,75 



 

- 410 - 

Табл. 6 Спесификация на работната ръка и календарен график 

Разход на 
труд Работни дни 

Nо Наименование на 
процесите 

Обем 
СМР 

Числен 
състав 
на 

звеното
Н.Вр. 
(чч) 

Общо 
(чд) 

Прод.
(дни) 1 2 3 4 5 6 7

1 Монтаж на РЕ 
фолио (m2) 2 700 I – 1 

II - 1 0,003 1,.33 0,5        

2 Кофриране (m2) 14 I – 2 
II - 2 0,4 0,7 0,175        

3 
Монтаж на 
напрeгаема 
армировка (kg) 

3 797 
I – 2 
II – 2 
III - 2 

0,05 47,46 2,75 
       

4 Бетониране (m3) 250 I – 4 
II - 4 0,205 6,4 0,8        

5 
Машинна 
обработка на 
повърхността (m2) 

1250 I – 2 
II - 2 0,0218 3,4 0,85 

       

6 Декофриране (m2) 14 I – 1 
II - 1 0,18 0,315 0.079        

7 
Напрягане на 
високоякостната 
армировка (kg) 

3 797 I – 1 
II - 1 0,0038 1,8 0,95 

       

 
Заключение  

Извършеното в двете части на настоящия доклад конкретизиране на изискванията към 
материалите и разработената технологическа карта за изпълнение на напрегнати след 
бетонирането индустриални настилки, представлява първи опит за детайлно разглеждане и 
систематизиране на основните положения при изпълнението на този иновационен тип 
настилки, с цел внедряването им българската строителна практика. 

Основните положения от настоящия доклад могат да бъдат основа за разработване на 
ръководство за изпълнение на НСБИН, като определените стойности на технико-
икономическите показатели могат да се използват на фаза предпроектно проучване, при 
изготвяне на оферти, при разработване на времеви графици, организационно планиране и др. 
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ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В СТРОИТЕЛСТВОТО – ТРЕВОЖНО 

ПО-ВИСОК БРОЙ СПРЯМО ДРУГИТЕ СЕКТОРИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА 
СФЕРА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

В. Караиванова 1, Ц. Даковски 2 

Резюме 
Трудовите злополуки в строителния сектор на националното стопанство се дължат не 

само на специфичните условия на труд при които работниците са изложени на биологически, 
химически и ергономични рискови фактори и на температурни и шумови въздействия в по-
висока степен спрямо другите му сектори. В статията се разглежда състоянието на проблема 
с трудовите злополуки и последиците за работната сила и за икономическите резултати на 
стопанските субекти на строителния пазар в съответствие с техните производствени мащаби. 
Трудовите злополуки в строителството са анализирани в различни разрези и са показани 
загубите за сектора от тях като изгубени работни човекодни и човекочасове, включително и 
за възстановяване на работниците участвали в производствени инциденти. Заострено е 
вниманието върху тревожно големия брой смъртни случай, непропорционални на 
икономическите мащаби на сектора в рамките на цялото стопанство.  

Необходимо е предприемането на организационно-технически мерки от страна на 
фирмения мениджмънт, което е свързано с правенето на инвестиции в усъвършенстването на 
строителните технологии и набавянето на съвременни технически средства имащи 
отношение към безопасността на труда. 

 

                                                 
1 Весела Караиванова, магистър по финански, магистър по публична администрация, Подуправител на 
Националния Осигурителен институт /НОИ/, депутат от 39-тото Народно събрание на Реапублика България 
2 Цвети Даковски, доктор на икономическите науки, проф.,инж., Декан на Строителния факултет на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия – София 
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В строителния отрасъл стават ежегодно значителен брой трудови злополуки. 
Естеството на производствения процес там е свързано с редица опасности при изпълнението 
на отделните видове строително-монтажни работи и съставляващите ги строителни 
операции. Строителният стоков продукт – сградите и инженерните съоръжения се създава на 
мястото, където в последствие ще се потребява. Тези сгради и съоръжения са неподвижгно 
свързани със земята, която им служи за основа, т.е. те са непреместваеми. Поредицата от 
строително-монтажни работи според определената технологична последователност и 
графика за изпълнението им по време, се извършват в значителна степен на открито при 
въздействието на атмосферните условия. Това често става и при отдалеченост от населените 
места, а понякога и на значителна надморска височина. В процеса на работа се извършват 
много операции, изискващи ръчен, понякога физически текжък, а в отделни случай дори и 
непривлекателен труд. Независимо от обстоятелството, че в последните десетилетия 
навлязоха нови технологични способи на изграждане на строителните конструкции, дори с 
елементи на индустриализация при някой от тях, все още редица видове работи, основно от 
групата на довършителните работи се извършват ръчно. При редица видове работи от 
изключително широкия набор от всички възможни строително-монтажни работи съществува 
сериозен риск от трудови злополуки. Работата на открито, с използването на различна тежка 
строителна механизация и подемна техника и работата на големи височини са основните 
рискови фактори. Наред с тях е и с умората при физическите усилия на работниците, а често 
също и принизяването и дори неизпълнението на правилата за безопасност на труда. Всичко 
това е комплекс от предпоставка за трудови злополуки. Много често те са тежки и дори 
много тежки, а една значителна част от тях завършват и с летален изход. Когато се 
разглеждат въпросите, свързани с мащабите, броя, вида и характера на трудовите злополуки 
в строителния отрасъл и това се проектира на фона на цялата материална сфера на 
националното стопанство и съставящите я производствени отрасли, преди всичко трябва да 
се придобие една по-ясна представа за самия строителен отрасъл и неговите характерни 
особености по отношение на влагания труд. Без да се впускаме в някакви по-детайлни 
разсъждения за настъпилите изменения в него в сегашната неблагоприятна икономическа 
ситуация, ние все пак трябва да го обрисуваме, макар и съвсем кратко. Строителният отрасъл 
и сега продължава да бъде един от най-мащабните в сферата на цялото национално 
стопанство. 

В таблица 1 са дадени няки от основните показатели, характеризиращи състоянието на 
строителния отрасъл за последната пълна изтекла календарна година – 2009 г. 

 
Основни икономически показатели на сектор F /строителство/1 за 2009 г. 

 
         Таблица 1 

№ Наименование на показателя Мярка Код по 
Евростат 

1. Брой предприятия Бр. 11110 
2. Оборот /годишен/ Бр. 12110 
3. Добавена стойност по факторни разходи хил.лв. 12150 
4. Заети лица Бр. 16110 

 
         Таблица 1 /продължение/ 

№  Общо От 0 до 9 заети 
лица От 10 до 19 От 20 до 49 От 50 до 249 Над 250 

1. 21493 16441 2307 1711 936 98 
2. 20184076 3948855 2138667 3275817 6757059 4063678 
3. 4868591 785783 572934 873321 1706282 930271 
4. 259589 43421 31544 51880 87374 45370 

                                                 
1 В класификацията на Evrostat строителния отрасъл се класифицира обозначава като сектор F /строителство/ на 
националното стопанство. 
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От горната таблица се вижда какви са абсолютните стойности на основните показатели 
на строителния отрасъл, воден статистически като самостоятелен сектор на националната 
икономика. Той заема едно наистина важно място, особенно според броя на заетите в него 
лица. Това е пряко свързано и с разглежданата тук тема, а именно трудовите злополуки и 
последвалия от тях травматизъм. На фона на заетите, според националната статистика, общо 
в страната 3507 хиляди лица, тези в сектора строителство представляват около седем и 
половина процента. Само през последната пълна изтекла година, 2009 г., на фона на общо 
станалите в страната 3098 броя трудови злополуки, тези в строителния сектор са 322 или 
10,4 % от всичките, т.е. те са с по-висок относителен дял в сравнение с относителния дял на 
работещите в строителството спрямо общия брой работници. При това още нещо и то много 
важно – на фона на общо 111 смъртни случаи в страната в резултат на трудови злополуки, 
тези в строителството, завършили със смърт са 31. Това е вече определено повод за тревога, 
тъй като това вече е много над другите сектори - 28 % от всички смъртни случаи. 

В системата на социалното осигуряване, а и в практиката на стопанската дейност във 
всички сектори на стопанството, включително и в сектор строителство, понятието трудова 
злополука е съвсем ясно определено. Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на 
здравето, станало по време и във връзка или по повод на дадена извършена работа. Това се 
отнася и за всяка друга работа, която е извършена в интерес на предприятието, когато тя е 
причинила неработоспособност или смърт. В Кодекса за социалното осигуряване тази 
постановка е залегнала в хипотезата на чл. 55, ал. 1. Така законодателят официално признава, 
че е възможно трудовата злополука да стане не само при пряката производствена дейност, но 
и във връзка с нея. Нещо повече – в същия чл. 55, но в ал. 2 се признава за трудова злополука 
и тази, станала, т.е. случила се със социално осигуреното лице и по време на обичаният път 
при отиване или връщане от работното място.Това дори е разширено не само от и до 
местоживеенето, но и при отиване или връщане до мястото на хранене на работниците и това 
място, където те получават възнаграждението си. Съвсем естествено е, че в същия чл. 55, 
ал. 3 ясно се уточнява, че не е налице трудова злополука при умишлено увреждане на 
здравето от страна на самия пострадал. 

Много важно е по-нататък уточнението в чл. 56 за това, какво е професионална болест. 
Тя може да е придобита в следствие на трудова злополука, но е по-вероятно това да е 
някакво настъпило заболяване в резултат на вредните фактори и състоянието на околната 
среда в която се осъществява производствения процес. 

Много полезно за практиката в областта на безопасността на труда в отраслите от 
сферата на материалното производство на стопанството е и това, че също там е уточнено, че 
независимо от това, дали придобитото заболяване е било включено или не в нарочния списък 
на тези заболявания, то щом е придобито в резултат на трудова дейност се признава за 
такова. Нещо повече – усложненията на такива заболявания също изрично се признават за 
професионално заболяване. Всичко това показва, че законодателят е подходил максимално 
отговорно и внимателно, с грижа за здравето на хората. Не би следвало инциденти в процеса 
на трудовата дейност да не бъдат правно обхванати от системата на социалното осигуряване.  

Много внимателно е разработена и пълно обхваната технологията на разследването на 
трудовите злополуки /вж. чл. 58 на КСО/, което по правило се извършва от териториалните 
поделения на НОИ, съвместно с местната инспекция по труда. При установяване на 
причините в хода на разследването, може да се наложи да присъстват и други лица, 
включително от семейството. По нататък се регламентира начина на изработването на досие 
за самата трудова злополука и класифицирането и за такава. То се извършва от оторизирано 
длъжностно лице, назначено от ръководителя на териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт. Сигнализирането за наличие на професионална болест се извършва 
от лекари-специалисти и също служебно се сигнализира в НОИ. Тревожната констатация, че 
в сектор строителство е висока концентрацията на трудови злополуки се потвърждава от 
официалната статистика на Националния осигурителен институт /НОИ/. В табл. 2 за 
последните три пълни изтекли години /за 2007 г., и по-детайлно за 2008 г. и 2009 г./, както и 
за един начален период на 2010 г. /от 01.01. до 14.04./, т.е. по съвсем актуална информация, е 
отразено състоянието на трудовите злополуки за страната като цяло и в частност за сектор 
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строителство на националното стопанство /сектор F/. 
 
Трудови злополуки в страната в сектор Строителство за 2007 г. 

 
         Таблица 2 

Наименование на 
позицията Код по НКИД Среден списъчен брой на 

осигурените лица 
Отработени 
човекочасове 

за страната - 2 522 140 4 558 053 731 
строителство F 201 172  360 523 864 

 
         Таблица 2 /продължение/ 

Наименование 
на позицията 

Трудови 
злополуки 

В т.ч. трудови злополуки 
предизвикали: /бр./ 

Загубени 
календарни дни от 
трудови злополуки

 Общо 
По чл.55, 
ал.1 от 
КСО 

Общо 
По чл.55, 
ал.1 от 
КСО 

Общо 
По чл.55, 
ал. 1 от 
КСО 

Общо 
По чл.55, 
ал. 1 от 
КСО 

за страната 3811 3337 179 149 76 66 238869 208996 

строителство 399 367 37 34 12 10 31612 29324 
 

През посочената година в строителството са станали 9,63 % от всички трудови 
злополуки при относителен дял на заетите там лица спрямо всички заети в стопанството лица 
7,9 %. Това ясно показва по-голямата честота на производствения травматизъм в 
строителството. При смъртните случаи относителния дял на строителния сектор е също 
много по-висок – 20,7 %. 

В следващата табл. 3 даваме малко по-висока степен на детайлизация на трудовите 
злополуки, станали със заетите лица по видове икономически дейности – общо за страната и 
само за сектор строителство. Тук е мястото да се отбележи, че наличната информация се 
отнася само за осигурените лица, а картината в сивия сектор е съвсем неясна. Не е трудно да 
се предположи, че там е възможен и по-висок относителен дял на трудовите злополуки 
спрямо броя на заетите, но неосигурени лица, както и съответно по-високата степен на 
травматизъм и заболявания. 

 
Трудови злополуки в страната и в сектор строителство за 2008 г. 

 
          Таблица 3 

Трудови злополуки Трудови злополуки станали с 
жени № Икономически 

дейности Общо По чл.55, 
ал.1 от КСО

По чл.55, 
ал.2 Общо По чл.55, 

ал.1 
По чл.55, 

ал.2 
1. Общо за страната 3829 3229 600 1276 878 398 
2. Строителство - F 439 402 37 20 16 4 

 
         Таблица 3 /продължение/ 

В т.ч. т.3. предизвикали 
смърт инвалидност 

Загубени 
календарни дни № Икономически 

дейности 
Общо По чл.55, 

ал.1 
Жени 
общо Общо По чл.55,

ал.1 
Жени 
общо Общо По чл.55, 

ал.1 
1. Общо 177 150 22 103 89 21 320648 263775 
2. строителство 44 44 0 16 15 0 49637 45234 
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През тази година относителния дял на трудовите злополуки в строителството е малко 
по-голям – 11,5 %, но на тези със смъртен изход съответно е пак много висок – 24,8 %. 

В следващата таблица са дадени данните за трудовите злополуки през последната пълна 
изтекла година – 2009 г. 

 
Трудови злополуки в страната и в сектор строителство за 2009 г. 

          Таблица 4 

Трудови злополуки Трудови злополуки станали с 
жени № Икономически 

дейности Общо По чл.55, 
ал.1 от КСО

По чл.55, 
ал.2 Общо По чл.55, 

ал.1 
По чл.55, 

ал.2 
1. Общо за страната 3098 2581 517 1033 682 351 
2. Строителство - F 332 295 27 19 1 8 

 
         Таблица 4 /продължение/ 

В т.ч. т.3. предизвикали 
смърт инвалидност 

Загубени 
календарни дни 

№ Икономически 
дейности 

Общо По чл.55, 
ал.1 

Жени 
общо Общо По чл.55, 

ал.1 
Жени 
общо Общо По чл.55, 

ал.1 
1. Общо 111 83 9 29 24 9 205507 171292 
2. строителство 31 24 1 5 3 1 23962 22372 

 
И тук картината не е много по-различна. Относителния дял на трудовите злополуки в 

строителството е 10,7 %, т.е. почти колкото е в предходната година. Смъртните случаи са 
обаче вече доста повече – 27,9 %. 

На края, макар и за ограничен период от време, може да се даде и информацията с която 
се разполага за първото тримесечие на 2010 г., включително дните от 01.04. до 14.04. на 
същата година, като това е показано в Таблица 5. 

 
Трудови злополуки в страната и в сектор строителство за изтеклия период от 2010 г. 
 

          Таблица 5 

Трудови злополуки Трудови злополуки станали с 
жени № Икономически 

дейности Общо По чл.55, 
ал.1 от КСО

По чл.55, 
ал.2 Общо По чл.55, 

ал.1 
По чл.55, 

ал.2 
1. Общо за страната 858 588 270 397 188 209 
2. Строителство - F 62 46 16 10 2 8 

 
        Таблица 5 /продължение/ 

В т.ч. т.3. предизвикали 
смърт инвалидност 

Загубени 
календарни дни 

№ Икономически 
дейности 

Общо По чл.55, 
ал.1 

Жени 
общо Общо По чл.55, 

ал.1 
Жени 
общо Общо По чл.55, 

ал.1 

1. Общо 22 18 4 0 0 0 27785 17831 
2. строителство 5 5 0 0 0 0 1995 1332 
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Макар и за по-кратък период, тук процесът на трудови злополуки в строителството е 7,2 
% от всички. Смъртните случаи са обаче са пак с висок дял от всичките – 22,7 %. При това 
през първото тримесечие на тази година, поради доста неблагоприятните климатични 
условия за работа в строителството, трудовата активност не е била особено висока. Не трябва 
да се подценява и влиянието на икономическата криза, която намали активността в сектор 
Строителство с повече от една трета спрямо предходната година. 

Въпреки всичко, от изложеното е съвсем очевидно, че трудовите злополуки в 
строителния сектор са непропорционално по-високи спрямо тези за общия брой на 
осигурените лица в страната. Най-обезпокояващото обаче е обстоятелствот, че броят на 
трудовите злополуки завършили със смърт е наистина не само най-висок спрямо всички 
други дейности в стопанството на страната, но и представлява в последните години между 
една пета и една четвърт от всички смъртни случаи при работни условия у нас. Това би 
следвало да ни накара да се замислим сериозно по тези въпроси – още повече, че нямаме 
фактически никаква достоверна информация какво се случва в това отношение в сивия 
сектор на строителството. 

Изложеното до тук идва съвсем навреме за да заостри вниманието на обществеността и 
специалистите по този толкова сериозен проблем, имащ изключително тежки социални, 
психологически и икономически последици за пострадалите лица за техните семейства.  

Всички последици от трудовите злополуки в строителния сектор на националното 
стопанство са с тежки последици за обществото. Тук можем на първо място да отбележим 
трудовите загуби от врменната нетрудоспособност на лицата, съставляващи работната сила в 
сектора, изразяваща се в определен брой човекодни и човекочасове. Те рефлектират в 
несъздадена стокова строителна продукция, поради неизвършването на определени видове 
строително монтажни работи. Понякога е трудно и да се заменят работници, пострадали в 
трудови злополуки, особено ако са с по-висока професионална квалификация и за този вид 
специалисти има ясно изразен недостиг на такава работна сила. Понякога търсенето на 
заместници може да струва време и средства. 

Много негативно се отразяват трудовите злополуки в строителството и по отношение 
на времетраенето на изграждането на обектите. Тук става въпрос не само за това, че се 
забавят и дори не се извършват дадени строителни работи в резултат на което крайните 
срокове за изпълнение на обектите не се изпълняват. Към това трябва да се прибави и 
времето за евентуални следствени действия, особено при наличието на смъртни случаи при 
станали трудови злополуки и това отново води до забавянето на сроковете за строителство на 
дадения обект. 

Както се изтъкна вече, тук не се разглеждат изключително важните и тежки последици 
в психологически и социален план за лицата, пострадали от станали трудови злополуки 
станали в различните сфери на стопанството и в частност само в строителния им сектор. Но 
и за фирмите, както и за държавата в лицето на Националния осигурителен институт те имат 
и преки икономически последици. Става въпрос за обезщетенията изплащани на 
работниците в резултат на станали трудови злополуки и с това утежняването на и без това 
трудното финансово балансиране на тази особено чувствителна система в сегашните трудни 
икономически условия. 

Ясно е, че са нужни сериозни научни изследвания в тази специфична и непредсказуема 
по броя на случаите област. Те биха могли да спомогнат за намаляването им. При това в 
Националния статистически институт има някои изследвания по сектори на стопанството и 
по региони на страната. Те, както и цялата ни формация за трудовите злополуки у нас са 
публично достояние на обществеността. Системата на НОИ е отговорна за информационна 
подкрепа на подобни научни изследвания, които могат да доведат и до реални практически 
действия чрез които да се снижи високият брой на трудовите злополуки в строителния 
сектор у нас.  
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1D И 2D ДИФУЗИЯ НА СУЛФАТНИ ЙОНИ В МИНЕРАЛЕН КОМПОЗИТ НА 
ЦИМЕНТОВА ОСНОВА  

 
Р. Казанджиев 1, П. Господинов 2, М. Миронова 3 

Резюме 
В изследването се разглежда дифузия на сулфатни йони в минерален композит на 

циментова основа (циментов камък). За целта са проведени дълготрайни експерименти с 
образци от втвърдена циментова паста, потопени във водни разтвори на натриев сулфат с 
различна концентрация. Оценено е нарушаването на структурата на материала в следствие на 
сулфатната агресия. Преносът на йони в циментовия камък е моделиран като 1D и 2D 
дифузия. За целта е разработен оригинален математичен модел за преноса на сулфатни йони 
в порите на композита. При определянето на разпределението на концентрацията на йоните, 
както и на количественото разпределение на химически реагиралите йони, са отчетени 
ефектите на хетерогенната химична реакция, частичното запълване на порите с химични 
продукти и свързаното с това изтласкване на разтвора от порите на материала. Сравнени са 
резултатите за 1D и 2D дифузия.  
 

1D AND 2D MODELS OF SULFATE IONS DIFFUSION INTO A CEMENT BASED 
MINERAL COMPOSITE 

 
R. Kazandjiev 1, P. Gospodinov 2, M. Mironova 3 

Abstract 
The study treats diffusion of sulfate ions into a cement based mineral composite (cement 

stone). The experimental study covers immersion and keeping of specimens of hardened cement 
paste into water-sulfate solutions of different concentration for different periods of time. 
Subsequent material deterioration due to the chemical corrosion is experimentally established. 
Meanwhile, chemical agents transfer into the material is modeled as 1D and 2D diffusion. Original 
mathematical model of sulfate ions transport in the pores of the composite material is designed. To 
find the distribution of ions concentration, as well as the quantitative distribution of chemically 
reacted ions, the model accounts for the effects of the heterogeneous chemical reactions, pore 
partially filling with ions and chemical products and related liquid push out of the material pores. 
Results of both diffusion types are compared.  
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1. General outlines 
Cement based structures undergo chemical corrosion due to the active agents present in water, 

soil and air. Hence, its modeling and avoidance is of essential importance for preserving ancient and 
modern buildings and structures. Moreover, a specific diffusion model may be a tool to understand 
the phenomenon and oppose and eliminate the unfavorable structural effects due to polluted 
environment. Details on sulfate ions diffusion, sulfate attack on cement based mineral composites 
and modification of material structure and properties can be found in [1]-[4] and many others. As 
our studies prove, [5], [6], an external corrupted layer is formed on the wall of a cement based 
structural element as a result of the sulfate attack. Our study focuses on the change of layer structure 
and properties, considering 1D and 2D diffusion of sulfate ions into the material. Hence, a specific 
diffusion model is designed, accounting for a number of diffusion-accompanying effects.  

 
2. Mathematical model  
Consider a prismatic specimen which is symmetric with respect to the coordinate axes Ox, Oy 

and Oz. Specimen geometrical center O is the origin of the coordinate system, while axes Ox, Oy 
and Oz coincide with the symmetry axes. Specimen dimensions along x, y and z are denoted by L1, 
L2, L3, respectively, and ),max( 213 LLL >> . A convective-diffusion mathematical model of ion 
transport is derived on the basis of the balance of inflowing and outflowing mass fluxes, 
considering an elementary volume and accounting for the chemical reactions between the sulfate 
ions and the cement stone, as well as for the liquid push-out of the material pores, [5], [6], [7] . 

(1) ( ) ( ) ( ) cqkkccD
t
c

z
2

eff 1divgraddiv −−−=
∂
∂ V    

Notations used are as follows: ( )txxc ,, 21  is the concentration current value, ( )txxq ,, 21  is the 
quantity of chemically reacted ions at point ( )21, xx  and at moment t, k is a coefficient of chemical 
reaction rate and kz is the coefficient of capillary filling with chemical products. The last term at the 
RHS of Eq. (1) is a source term which models the heterogeneous chemical reaction between the 
solution sulfate ions and the composite material. The effective coefficient of ion diffusion including 
the effect of capillary filling initiated by the heterogeneous chemical reaction has the form 

 
(2) ( )2eff 1 qkDD z−=  ,         

where  

(3) ( )( )[ ]021diff 5.0,,exp ctxxckD −= β  .       

Quantity kdiff in Eq.(3) is the coefficient of diffusion of sulfate ions in the pore-filling solution. 
It reflects material porosity, structure and capillary shape. Constant β is a parameter and 0c  is a 
concentration characteristic value, i.e. the concentration of the solution which the specimen is 
immersed in. Projections 2,1, =iVi , of velocity V in Eq.(1) are the mean velocities of liquid motion 
within the capillary along axes 2,1, =ixi  .The quantity of chemically reacted ions q, at a moment t 
and at a point with fixed coordinates ),( 21 xx , can be found by integrating the concentration value 
at that point as a function of time t:  

(4) ( ) ( ) ττ dxxcktxxq
t

o

,,,, 2121 ∫=        

To find the velocity component iV  for a fixed coordinate value imxm ≠, , along a capillary 
whose symmetry axis coincides with xi , the following integral should be calculated:  
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Since the origin of the coordinate system coincides with the specimen symmetry center, 
velocity Vi is zero for 0=ix  and maximal for 2/ii Lx = . The lower integration limit in Eq.(5) is 

ii xL −2/ , while the upper one is 2/iL . Thus, velocity, i=1,2. , can be found at each point of the 
area under consideration. The initial and boundary conditions can be specified in the following 
general form:  

 
(6) 0==otc  and SГ cc =  

where Г is the solid-liquid interface and Sc  - the concentration of the water-sulfate solution. 
The diffusion non-steady boundary value problem is numerically solved, using an implicit 
difference scheme. It is thus reduced to solving a sparse system of linear algebraic equations with a 
non-symmetric band matrix, [5]-[7]. The algorithm is completed by a numerical procedure for 
calculating the quantity of chemically reacted ions and the velocity of liquid push out of the 
material capillaries. Due to the non-linearity of the promblem, an internal iteration process is 
included in the numerical procedure. Using the model, one can solve 1D and 2D diffusion problems 
effectively accounting for a number of accompanying effects.  

 
3. 1D diffusion 
At first, the above numerical procedire is applied to solve 1D diffusion problems- Fig. 1. For 

that purpose, thin cement-stone specimens, with thickness 0.2 cm, were first immersed and kept in 
water for 28 days, while water filled their pores. The cement paste was prepared from sulfate 
resistant Portland cement with W/C=0.30. Then, specimens were immersed and kept for 180, 365, 
1440 and 1825 days in a comparatively strong water- sulfate solution - 5% Na2SO4. so that sulfate 
ions could penetrate their pores. The specimen thickness was measured after each time interval of 
immersion to record its growth and implicitly follow material structure modification.  

To solve the diffusion problem, the following parameters were used: /sm10361.0 213
diff

−⋅=k ; 
β = 0.2917 m3/kg; k = 0.305 x 10-7 s-1; kz = 0.05 m3/kg. The calculated quantities are plotted in the 
Fig. 3 - Fig. 6 (time in days), considering also the change of the capillary volume, i.e. porosity, in 
time, [8]. 

 
Fig.1 

 

  

a) 1- t=15, 2 – t=30, 3 – t=60, 4 t=180  b) 1 t=180, 2 – t=365, 3 – t=1440, 4 - t=1825 
Fig.3. Distribution of c within the specimen 
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a) 1- t=15, 2 – t=30, 3 – t=60, 4 - t=180 b) 1- t=180, 2 – t=365, 3 – t=1440, 4- t=1825 

Fig.4. Distribution of q within the specimen 
 

  

a) 1- t=15, 2 – t=30, 3 – t=60, 4 t=180 b) 1- t=180, 2 – t=365, 3 – t=1440, 4- t=1825 
Fig. 5. Change of material relative pore radius 

 

  

a) 1- t=15, 2 – t=30, 3 – t=60, 4 - t=180 b) 1- t=180, 2 – t=365, 3 – t=1440, 4- t=1825 

Fig. 6. Change of material relative pore volume 

4. 2D diffusion 
Secondly, to model diffusion phenomena outlined, the 2D diffusion problem is numerically 

solved using the model and procedure outlined above. Ion transport in the cross section of a 
prismatic body with dimensions L1 x L2 x L3 is studied, where L1=1.5*10-2m, L2=0.8*10-2 m , 
L3=10*10-2 m. Note that ion transport is considered to be 2-dimensional, since L3>>max(L1, L2). 
Cement stone specimens were kept in a 5% water solution of sodium sulfate corresponding to 
20.282 kg/m3 concentration of the sulfate ions in the surrounding liquid. Fig. 7 shows the 
distribution of ions current concentration, and Fig. 8 – the distribution of chemically reacted ions 
within the specimen cross section for different times of specimen immersion in the solutions – from 
1 to 60 months.  
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a) 1 month of immersion b) 3 months of immersion c) 6 months of immersion 

   
d) 12 months of immersion e) 30 months of immersion f) 60 months of immersion 

Fig.7 Distribution of the current concentration within the specimen cross section 
 

  
1 month of immersion 3 months of immersion 6 months of immersion 

  
12 months of immersion 30 months of immersion 60 months of immersion 

Fig.8 Distribution of the quantity of chemically reacted ions within the cross section 
 

Spatial plots in Fig. 7 and Fig. 8 can be treated as depicting running waves in time within the 
specimen cross section. The wave of the current concentration change for about 12 months shows 
concentration increase in time. However, further time increase illustrates “wave gradual 
withdrawal”, i.e. ion concentration decreases. This is due to the operating heterogeneous chemical 
reaction and ion linkage to the composite matrix (capillary walls), while partial liquid push out 
prevails over diffusion transport. Yet, the change of the quantity of chemically reacted ions is a 
running wave in time, which enters the cross section and approaches its center. Initially, the velocity 
of penetration is larger and its decrease in time is due to the current concentration increase, as well 
as to the increase of capillary internal surface resulting from capillary filling.  

To present the capabilities of the mathematical model and the numerical algorithm designed 
for its solution, some characteristic cases are considered, assuming that that there are 
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inhomogeneities within the cross section (reinforcement, inert filler, voids etc.) with a zero 
diffusion conductivity, [10]. Fig. 9 shows comparison of concentration distribution for two different 
configurations of cross sections with different inhomogeneities. Note however that they are more or 
less of theoretical value, since respective physical experiments could be hardly performed.  
 

 
 

 

 
Fig.9. Concentration distribution around inhomogeneities, 6 months immersion time 

Fig 10 shows for comparison the velocity vector fields of the solution in the capillaries pushed 
out as a result of pore filling, considering a homogeneous cross section and model cross sections 
shown above.  

 
 

 
 

Fig.10 Vector plots for the solution velocity in different cross section configurations 

5. Conclusions  
The results found prove that the period of 180 days of immersion seems to be the limit, over 

which material porosity is significantly modified and material damage starts to develop. This 
finding is important in clarifying the process of sulfate ions transfer from the surrounding medium 
into the pore solution as being a specific aspect of the operation of sulfate aggression. Proper 
modeling techniques can help us understand more readily and accurately the effects of aggressive 
environment over cement based composites. 
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ И 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ 

 
Димитър Назърски 1 

Резюме 
Разгледани са основните моменти на процесите на саниране на съществуващи сгради – 

обследване, конструктивна експертиза и проект за усилване на носещите конструкции; 
енергиен одит и проект за енергийно саниране. 

Очертани са проблемите, свързани със санирането на жилищни и обществени сгради в 
България от техническа, финансова и юридическа гледна точка. 

 
Ключови думи: обследване; конструкция; топлоизолация; проект; саниране 

Научна област: строителни материали и изолации 
 

RAISING OF EXPLORATION RELIABILITY AND ENERGY 
EFFICIENCY OF EXISTING BUILDINGS 

 
Dimitar Nazarski 1 

Abstract 
The paper deals with the essential problems of buildings’ restoration process – observation, 

structural expertise, project of reinforcement of structures, energy observation and project of energy 
restoration. 

The paper also discusses issues concerning the restoration of private and public buildings in 
Bulgaria from technical, financial and normative approach. 
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1. Въведение 

Както е известно, преобладаващата част от жилищните, обществените, промишлените и 
др. сгради у нас са построени преди повече от 30 г., при което проектирането и 
строителството им е ставало в съответствие с изискванията на тогава действащите 
нормативни документи. По време на експлоатацията на тези сграден фонд на практика не са 
предприемани съществени мерки за реновиране на носещите конструкции, а така също и на 
топлоизолационните системи на ограждащите елементи (фасадни стени, покриви, прозорци и 
др.). Като резултат от недоброто поддържане и амортизацията, а така също и от завишените 
съвременни нормативни изисквания по отношение сеизмичната устойчивост и енергийната 
ефективност, значителна част от съществуващите сгради се нуждаят от изпълнение на 
определени ремонтни работи, които от една страна са насочени към подобряване тяхната 
експлоатационна надеждност, а от друга – на тяхната енергийна ефективност. 

Санирането на сгради по същество представлява реализиране на ремонтни работи, чрез 
които е постигат изискваните от действащите в момента норми параметри на сградата по 
отношение на нейните носещи конструкции, инсталации (ВК, ОВК, ЕЛ) и ограждащи 
елементи. 

 
2.Основни моменти на обследването на съществуващи сгради 

Санирането на съществуващи жилищни, промишлени и др. сгради изисква да бъдат 
проведени предварително известни видове работи, въз основа на които след това да бъдат 
разработени съответните проекти по различните части – архитектурна, конструктивна, 
енергийна ефективност, инсталации и др.  

Тези работи включват следното: 
• Конструктивно обследване в съответствие с Глава трета от Наредба № 5/2006 на 

носещите елементи на сградата, въз основа на резултатите от което се оценява 
поотделно тяхното състояние и се акцентира върху възникнали дефекти, нарушена 
цялост, корозионни поражения и др.; 

• Конструктивна експертиза, която анализира и оценява експлоатационната 
надеждност на сградата от позицията и изискванията на действащите в момента 
нормативни документи. В конструктивната експертиза се предлагат и 
конструктивни мерки, които имат за цел да спомогнат носещата й конструкция да 
отговаря на нормативните изисквания; 

• Обследване на ограждащите елементи на сградата (фасадни стени, покрив, прозорци 
и врати по фасадите, подове над неотопляеми помещения и др.) за установяване на 
техния вид и конструкция. Въз основа на това се определят съответните 
коефициенти на топлопреминаване (U) на отделните видове ограждащи елементи, 
което е база за разработване на проект за саниране в част „енергийна ефективност” 

 
3. Разработване на проекти за конструктивно и енергийно саниране на сградите 

3.1.Проект за конструктивно саниране на сградите 

Резултатите от обследването и конструктивната експертиза на носещите конструкции 
на дадена сграда са предпоставка за разработване на проект за конструктивното й саниране, 
ако такова се налага.  

Съгласно чл.5, ал.1., т.1. от Наредба № 2/23.07.2007 за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони в сградите, неосигурени на сеизмични въздействия, се 
допуска да се извършват строително-монтажни работи, в т.ч. реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване или промяна предназначението 
или на натовареността след извършване на конструктивно обследване на цялата сграда (гл. 3. 
от Наредба № 5/2006). 

Резултатите от такова обследване на отделните конструктивни елементи и на носещата 
конструкция дават основание, въз основа на изискванията на действащите норми за 
проектиране на съответния вид конструкция (стоманобетонна, стоманена) да се вземе 
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решение за разработване на конструктивен проект за реновиране (усилване, рехабилитиране) 
на конструкцията на сградата или да не се разработва такъв проект, ако параметрите на 
сградата са в границите на нормираните. 

 
3.2. Проект за енергийно саниране на сградата 
 
Проектът за енергийно саниране на ограждащите елементи на сградата се разработва 

въз основа на резултатите от обследването за вида, структурата и дебелината на 
топлоизолационния слой на ограждащите елементи. Тези резулатти позволяват да се 
установят енергийните характеристики на съществуващата сграда и на тази база да се 
направи класификацията й в зависимост от съответния клас по енергопотребление - от клас 
А (високо ефективен) до клас G (ниско ефективен) в съответствие с изискванията на Наредба 
на МИЕ и МРРБ от 1.04.2008 (ДВ, № 38, 11.04.2008). 

С тази наредба се регламентират условията и редът за определяне разхода на енергия и 
енергийните характеристики на сградите. Методиката на определяне енергийната 
характеристика на сградата включва следните фактори: 

• Ориентация, форма и размери на сградата; 
• Топлинни характеристики, въздухопропускливост, влагоустойчивост и 

водонепропускливост на сградните ограждащи елементи; 
• Системи за отопление и гореща вода за битови нужди; 
• Естествена вентилация; 
• Външни и вътрешни климатични условия. 

Необходимата допълнителна топлоизолация на топлоизолационните системи на 
отделните ограждащи елементи (фасадни стени, покрив, подове над неотопляеми 
помещения) се изчислява, оразмерява и конструира в съответствие с изискванията на 
действащата Наредба № 7/2004 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

Проектът по част „енергийна ефективност” трябва да бъде база за изпълнение на 
енергийното саниране на ограждащите елементи на сградата и неговото стриктно 
изпълнение е задължително да се изисква от органите на независимия строителен надзор. 

 
4. Проблеми на санирането на съществуващи жилищни и обществени сгради 
 
Структурата на съществуващия жилищен и обществен сграден фонд в България от 

гледна точка на типа носещи конструкции дава основание да се направи оценка, че около 
половината от сградите (предимно в селата, малките и средните градове) имат носещи 
конструкции на база тухлена зидария, около 25% от тях – монолитни стоманобетонни 
носещи конструкции и около 25% - носещи конструкции от едри стоманобетонни панели. 

Фасадните стени на съществуващия жилищен и обществен сграден фонд са от следния 
тип: 

• Тухлена зидария от плътни тухли с дебелина от 25 до 80 см; 
• Неносещи зидове с надлъжни кухини с дебелина 25-40 см; 
• Едри стоманобетонни панели тип „сандвич” с топлоизолационен слой от 

пенополистирен, който най-често има дебелина 4 см; 
• Едри стоманобетонни панели на база лек керамзит-перлит бетон с обща дебелина 

25-26 см; 
• Зидария от градивни блокове на база газобетон с обемна плътност 500-

600 кг/куб.м с дебелина 25-35 см. 

Покривите на съществуващите жилищни и обществени сгради са от следния тип: 
• Скатни покриви – с дървена или стоманобетонна носеща покривна конструкция и 

хидроизолационна система на база обикновени или бетонни керемиди, битумни 
керемиди, плоска или профилна стоманена ламарина и др. Част от скатните покриви 
имат неизползваемо подпокривно пространство и в повечето случаи липсва 
специално топлоизолационна система над таванската плоча на помещенията от 
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последния етаж на сградата. В последните двадесет години подпокривното 
пространство на построените сгради е използваемо (за жилища, офиси, ателиета и 
др.), при което тези покриви имат топлоизолационна система на база изделия от 
минерална вата или пенополистирен; 

• Плоски покриви – те обикновено имат наклон до 7%, а носещата им конструкция е 
стоманобетонна. От своя страна този тип покриви са изпълнени във вариантите 
двоен („студен”) и единичен („топъл”) покрив, като те притежават 
топлоизолационна система най-често от изделия от пенополистирен и в някои 
отделни случаи от твърди плочи от минерална вата. 

 
4.1. Проблеми, свързани със саниране на конструкцията на съществуващите 

жилищни и обществени сгради 
 
За да може да се оцени състоянието на носещата конструкция на сградата, е 

необходимо да се направи обследване за състоянието на нейните конструктивни елементи и 
на тази база – конструктивна експертиза като цяло. Когато не се налага промяна на 
предназначението на сградата, надстройка или други сериозни конструктивни интервенции, 
в конструктивната експертиза се прави изследване в каква степен действителното състояние 
на носещата конструкция на сградата отговаря на нормативните изисквания, действали по 
време на нейното проектиране и строителство. В случаите, когато се предвижда промяна на 
предназначението на сградата, нови натоварвания, надстройка и др., в конструктивната 
експертиза се проверява съответствието на реалните параметри на носещата конструкция на 
изискванията на действащите нормативни документи за проектиране на съответния тип 
конструкция (стоманобетонна или стоманена). Обикновено в тези случаи се налага 
конструктивно усилване на носещата конструкция на сградата, за което е необходимо да 
бъде разработен специален проект в част „конструктивна”. Обследването, конструктивната 
експертиза и евентуалното разработване на конструктивен проект за усилване на сградата 
при днешните условия в страната е възможно и практически най-често се реализира при 
обществени сгради (административни, студентски общежития, болници, училища, детски 
градини и др.), където собственик е държавата или общините. За огромната част от 
жилищните сгради, които са частна собственост, по понятни причини собствениците 
пренебрегват конструктивната експертиза и конструктивното саниране и се насочват към 
енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите. По този начин те поемат 
сериозен риск, свързан с живота и здравето на хората, обитаващи тези сгради и по-специално 
при действието на природни бедствия, като земетресения, ураганен вятър, обилен сняг с 
обледяване на покривите и пр. 

 
4.2. Проблеми, свързани с енергийното саниране на ограждащите елементи на 

съществуващите жилищни и обществени сгради 
 
Както беше отбелязано, енергийното саниране на ограждащите елементи на 

съществуващи сгради трябва да се реализира на база проведено обследване за установяване 
техния вид, структура и топло-физични характеристики на материалите, от които са 
изпълнени. 

Въз основа на резултатите от това обследване, в съответствие с изискванията на 
Наредба №7/2004 на МРРБ за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, трябва да се 
изпълни проект по част „енергийна ефективност”, в които да бъдат разработени 
допълнителните топлоизолационни системи на фасадни стени, покриви, подове над 
неотопляеми помещения, еркери, прозорци, врати по фасадите, а така също и съответните 
детайли. Специално внимание в този проект трябва да се обърне на т.нар. топлинни мостове 
в ограждащите елементи на сградата, за да бъдат предотвратени големите топлинни загуби в 
тези зони и възможностите за образуване на конденз по вътрешните повърхности на 
ограждащите елементи. Изпълнение на енергийно саниране на сгради без обследване и 
проект за допълнително топлоизолиране на ограждащите елементи на сградата не може да 
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спомогне за постигане нормираната в Наредба № 7/2004 енергоикономичност при 
отоплението и климатизацията на съществуващи сгради. В този смисъл реализациите на 
енергийно саниране на сгради без обследване и проект е технико-икономически неефективно 
и нецелесъобразно. 

За съжаление досегашната практика на изпълнение на енергийно саниране на сгради в 
България се изпълнява без обследване, енергиен одит и проект за изпълнение на 
санировъчните работи. Освен това, като правило се санират фасадните стени на отделни 
апартаменти, с което търсеният ефект за икономия на енергия се намалява значително. В 
повечето случаи така изпълнената външна топлоизолационна система няма необходимата 
нормативна топлоизолационна способност, а освен това тя е и с понижена експлоатационна 
надеждност и дълготрайност. Тази недобра практика за енергийно саниране на 
съществуващи сгради не се санкционира все още от компетентните държавни и общински 
органи, тъй като за това не съществува съответна нормативна база. 

 
5. Заключение 
 
Санирането на съществуващия сграден фонд у нас, от една страна, е алтернатива за 

повишаване надеждността и дълготрайността на сградите, което има пряко отношение към 
живато и здравето на хората, а от друга – за подобряване тяхната енергийна ефективност и 
санитарно-хигиенните условия в помещенията. 

От техническа гледна точка с действащите нормативни документи за проектиране на 
строителни конструкции – Закон за енергийната ефективност и Наредба № 7/2004 за 
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради – санирането на съществуващи сгради у 
нас е осигурено нормативно, както в повечето страни от ЕС. 

Нерешените проблеми на санирането у нас са предимно в областта на схемите за 
неговото финансиране, както и в юридическите моменти при реализирането му, свързани 
преди всичко с етажната собственост и ролята на физическите лица като участници в този 
процес. 
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КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА НА УСИЛЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ 
 

Валентин Недев 1, Марина Трайкова 2 

Резюме 
Усилването на колони при реконструкции или ремонтно - възстановителни работи на 

скелетни стоманобетонови конструкции, поставя въпроса за по – точното отчитане на 
различните характеристики на пълзене на материала при проверката срещу загуба на 
устойчивост на формата. В настоящата работа е разгледан въпросът за устойчивостта на 
центрично натисната колона със симетрично двузоново (ядро и обвивка) напречно сечение. 
Процесът на пълзене в бетона е приет в съответствие с теорията за еластичната наследственост. 
Получени са условия за устойчиво, неустойчиво и безразлично равновесие на колоната с оглед 
критичните товари при дълговременна и моментна загуба на устойчивост. 

 
Ключови думи: строителни конструкции, усилване, ремонт, възстановяване. 

CONTRIBUTION TO THE STABILITY ANALYSIS OF 
ADDITIONALLY REINFORCED RC COLUMNS 

 
Valentin Nedev 1, Marina Traykova 2 

Abstract 
The reinforcement of columns during reconstruction or rehabilitation works of frame type 

reinforced concrete structures requires more adequate taking into account of the parameters of 
material creep when stability checks are performed. The problem of the stability checks of axially 
compressed column with symmetrical bi-areal cross section is considered in the present work. The 
process of concrete creep is taken into account according to the theory of elastic history. The 
conditions of stable, unstable and neutral equilibrium are obtained according to the buckling loads 
relative to long term and instant loss of stability. 

 
Key wards: building structures, structure reinforcement, repair, rebuilding. 
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1. Въведение 
Извършването на реконструкции или ремонтно – възстановителни работи при 

съществуващи скелетни стоманобетонови конструкции изисква оценка за якостта и 
устойчивостта на колони със симетрично двузоново напречно сечение (ядро и обвивка). При 
това характеристиките на бетона в двете зони може съществено да се различават. Това се 
отнася, и до характеристиките на пълзене.  

Актуален е въпросът за оценка на устойчивостта при центрично натиснати колони със 
симетрично двузоново напречно сечение, като се отчете разликата при протичане на 
дълговременните процеси в материалите на ядро и обвивка на колоната. 

2. Теоретичен модел 
В теорията на еластичната наследственост физическият закон, описващ зависимостта 

между напреженията и деформациите при едноосно напрегнато състояние, има вида 

(1) σστεε
+=+

dt
dE

dt
dЕ 0 , 

където: E - начален модул на еластичност, 0E  - дълговременен модул на 
еластичност, τ - време на релаксация, ε - относителна линейна деформация, 
σ - нормално напрежение. 

Максималното отклонение на оста (фиг.1) с течение на времето ( )tf , за 
еднородно сечение при отчитане на пълзенето, съгласно [1] удовлетворява 
диференциалното уравнение  

(2) ( ) 00 =
−
−

+ f
FF

FF
dt
df

mτ
, където:  

2

2

00
l

JEF π
=  е критична сила при дълговременна устойчивост,  

2

2

l

JEFm
π

=  е моментната критична сила,  

J - минималния осов инерционен момент на сечението. 
В разглеждания тук случай на симетрично двузоново напречно сечение, максималното 

отклонение ще търсим като решение на системата 

(3) 

( )

( )

,
;

;0

;0

21

21

2
22,2

22,02

1
11,1

11,01

constFFF
fff

f
FF

FF
dt
df

f
FF

FF
dt
df

m

m

===
==

=
−
−

+

=
−
−

+

τ

τ

 

където:  

2,1,2

2

,0,0 == iJEF i
ii
l

π  - критична сила при дълговременна устойчивост за съответната зона 

от напречното сечение,  

2,1,2

2

, == iJEF iim
l

π  - моментната критична сила за съответната зона от напречното 

сечение, 
2,1, =iJi  - осовите инерционни моменти на съответните зони от сечението. 

След преобразувания, системата (3) се свежда до нелинейното диференциално уравнение 

(4) 02
32

2

1 =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ fk

dt
dffk

dt
dfk ,  

където:  

l  
( )tf  

F  

Фиг.1. 
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( )FFFk mm −+= 2,1,211 ττ ; 
( ) ( )FFFFFFk mm −++−+= 1,02,22,01,12 ττ ; 

FFFk −+= 2,01,03 . 

Уравнението (4) представяме като произведение от две линейни диференциални 
уравнение във вида 

(5) 0211 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + fr

dt
dffr

dt
dfk , 

където:  

1

31
2
22

2,1 2
4

k
kkkk

r
−±

= . 

Решението на уравнение (5) е 

(6) 
( )
( ),exp

;exp

20

10

trff
trff

−=
−=

 

където constf =0  е случайно смущение (начално несъвършенство). 
От решението (6) следва, че равновесието на 

колоната ще е устойчиво, т.е. отклонението ( )tf  
няма да нараства, при положителни стойности на 

2,1,0 => iri  и ще е неустойчиво – при 
отрицателни стойности на 2,1,0 =< iri . 
Безразличното равновесие на колоната и 
съответната му критична стойност за 
действащата сила се получава при  2,1,0 == iri  
(фиг. 2). 

Ако означим: 
 дълговременната критична сила за колоната със съставното сечение 

,
2

1
,02

22

1
,00 ∑∑

==

==
i

ii
i

i JEFF
l

π  

 моментната критична сила за колоната със съставното сечение 

,
2

1
2

22

1
, ∑∑

==

==
i

ii
i

imm JEFF
l

π  

случаите характеризиращи знака на параметрите ( ) ( )2,1=iFri , като функции на външния 
товар F , са дадени в табл. 1. 

Таблица 1. 

00 FF <<  0FF =  mFFF <<0  mFF =  
( ) 01 >Fr  ( ) 01 =Fr  ( ) 01 <Fr  ( ) 0/01 =Fr  
( ) 02 >Fr  ( ) 02 >Fr  ( ) 02 >Fr  ( ) 0/02 =Fr  

 
Изведените зависимости са приложими и за симетрично армирани стоманобетонови 

колони. В този случай следва да се работи с редуцирания инерционен момент на армираната 
зона 

a
a

red JE
EJJ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= , 

t

f  

0f  

0>r  

0<r  
0=r  

Фиг. 2. 
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където: aE  е модул на еластичност на армировъчната стомана, aJ  е инерционния момент на 
армировката. 

3. Числен пример 
Във връзка с изложеното по-горе, влиянието на пълзенето върху началния модул на 

еластичност на бетона, а оттам и върху стойността на критичната сила за центрично натиснати 
колони, ще илюстрираме чрез пример за колона, усилена със стоманобетонов кожух. 

Съществуващата колона с дължина ℓ=3,00 m е изпълнена от бетон клас по якост на 
натиск В15 и е с размер 25/25 cm, армирана с 4N16 от стомана клас A-III. Поради промяна на 
натоварването се налага същата да се усили с четиристранен стоманобетонов кожух с 
дебелина 10 cm. Кожухът се изпълнява от бетон клас по якост на натиск В20 и се армира 
допълнително с 12N16 от стомана клас A-III – фиг. 3. 

 

ст.б. кожух
       В20

същ. ст.б. 
колона В15

b=45cm

b=
45

cm
a=

25
cm

10
10

10a=25cm10

 

Зависимостта между началния модул на еластичността и еластопластичния модул на 
бетона се определя, като изразим едно и също напрежение в бетона bσ  чрез еластичните 
деформации eε  и пълните деформации bε : '

bbbeb EE εεσ == . От тук може да запишем: 

bbb EЕ λ=' . В този израз, 
b

e
b ε

ελ =  представлява коефициент на еластопластичните 

деформации в бетона и се изразява в отношението на еластичните и пълните деформации на 
бетона. Коефициентът bλ  се изменя от 1 (в случай на еластична работа ) до около 0,153. С 

увеличаване нивото на напреженията в бетона 
b

b

R
σ  и продължителността на действие на 

натоварването t, коефициентът bλ  намалява. Зависимостта bλ (t)  се определя експериментално 
или по диаграми дадени в [2]. Тук е приета стойност на параметъра bλ = 0,6. С този коефициент 
на еластопластичните деформации са проведени и изчислителните проверки за усилваната 
колона. 

Изчислена е критичната сила на усилваната колона със и без отчитане влиянието на 
пълзенето върху деформационния модул на бетона. Така са получени две стойности за 
критичната сила: 

Изчисление на критичната сила с отчитане на пълзенето: 
Инерционен момент за зона I (съществуваща колона):  

2' /15002500.6,0 cmkNЕb == ; 

2/20000 cmkNЕa = ; 

4
'

4

69,42231
12
a cmI

E
EI a

b

aI
red =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= . 

Фиг. 3. 
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Инерционен момент за зона II (стоманобетонов кожух): 
2' /16502750.6,0 cmkNЕb == ; 

2/20000 cmkNЕa = ; 

4
'

44

24,392578
1212

cmI
E
EabI a

b

aII
red =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= . 

Критична сила за усилената колона: 

( ) kNIEIE
l

F II
redb

I
redbcr 97,77901''

2

2

=+=
π . 

Изчисление на критичната сила без отчитане на пълзенето: 
Инерционен момент за зона I (съществуваща колона): 

2/2500 cmkNЕb = ; 

2/20000 cmkNЕa = ; 

4
4

85,38359
12
a cmI

E
EI a

b

aI
red =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= . 

Инерционен момент за зона II (стоманобетонов кожух): 
2/2750 cmkNЕb = ; 

2/20000 cmkNЕa = ; 

4
44

83,359199
1212

cmI
E
EabI a

b

aII
red =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= . 

Критична сила за усилената колона: 

( ) kNIEIE
l

F II
redb

I
redbcr 45,1187202

2

=+=
π . 

4. Заключение 
Сравнението на двете критични сили показва, че отчитането на дълговременните 

ефекти от пълзене върху стойността на критичната сила води до намаляване на тази сила с 
около 35%.  
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ТРАЙНОСТ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТРОПИЧЕСКА ДЪРВЕСИНА 
 

Панайот А. Панайотов 1, Живко В. Георгиев 2, Боряна Петрова 3 

Резюме 
Под трайност на дървесината се разбира способността й да се противопоставя срещу 

физичното, химичното и биологичното влияние на околната среда, както и да запазва 
технологичните си свойства (цвят, текстура, плътност, твърдост, якост и други). В 
настоящата работа е проверена трайността на елементи за подови настилки изработени от 
дървесина на тропическите видове тик и ипе, експонирани в атмосферна среда и подложени 
на изкуствено стареене в лабораторни условия. За целта са използвани пробни тела в 
нетретирано и в третирано състояние. Като защитни състави са използвани такива, изградени 
на основата на растителни и дървесни масла и смоли. За оценяване на дефектите са 
приложени регламентите на БДС EN ISO 4628/1:2003. Установено е, че трайността на 
подовите настилки зависи както от строежа на дървената основа така и от вида на 
химическите компоненти на защитното покритие. 

 
Ключови думи: тикова дървесина; разрушаващи фактори; трайност на дървесината; 

ваксиращи покрития 
 

DURABILITY OF TROPICAL WOOD FLOORINGS 
 

Panayot A. Panayotov1, Jivko V. Georgiev2, Boriana Petrova3 

Summary 
Under “durability of wood” is understood the ability of wood to oppose against physical, 

chemical and biological influence of the environment and also to safe its technological properties 
(color, texture, density, hardness, strength and etc.). In the present study is checked the durability of 
flooring elements, made from tropical wood species like teak and ipe, which are exhibited outdoor 
and are put under forced ageing in laboratory conditions. For this purpose are used samples in both 
not treated and treated condition. The used protective substances are on the base of plant and wood 
resins. For the aim of defect valuing are applied the regulations of BDS EN ISO 4628/1:2003. It is 
estimated that durability depends on wood structure and also on the type and the chemical 
environment of protective substances. 

 
Key words: teak timber; weathering factors; decking; durability of wood; wax coats 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION) 
Трайността на материалите и на конструкциите изработени от тях се определя чрез 

времето, през което изпълняват функциите си. Естествената трайност на дървесината се 
дифинира като присъща нейна устойчивост спрямо деградиращото въздействие на факторите 
на околната среда (микроорганизми, светлина, таплина, вода, движещи се твърди частици). 
Тези въздействия са дадени в различни нормативни документи. Например, естествената 
трайност на необработената масивна дървесина се определя като устойчивост на 
въздействието на дърворазрушаващи гъби, на насекоми (бръмбари и термити) и на морски 
организми, по методи регламентирани в БДС EN 350, [1]. Голяма част от конструкциите, 
изработени от дървесина се експлоатират на открито. В тези условия те са подложени на 
въздействието не само на микроорганизми, но и на други физични и химични фактори, като 
вода, слънчеви лъчения, газови емисии, ниска и висока температура, движещи се твърди 
частици. Изложени на атмосферните влияния те могат бързо да се повредят, т.е. да бъдат 
нападнати от гъби и насекоми, да се напукат от колебанията на влагата и температурата, да 
се повредят от UV лъчи или да се изметнат. Строителните елементите, които служат за 
изграждане на тези структури най-общо се класифицират в две групи: елементи за 
изграждане на конструкции и елементи за облицоване. Последните в зависимост от вида на 
обекта, който се облицова с тях се класифицират на: елементи за облицоване на вътрешни 
стени (ламперия); елементи за облицоване на външни стени (сачак); елементи за облицоване 
на вътрешни подове (дюшеме, паркет, паркетни дъски); елементи за облицоване на външни 
подове (декинг - палуби, пътеки, платформи, сцени); елементи за облицоване на тавани. В 
зависимост от местоположението и функцията на структурата се избира подходяща 
дървесина. За елементи за облицоване на палуби на плавателни средства (яхти, катери, 
кораби) или на подови настилки край плувни басейни се предпочита дървесина от 
тропически дървесни видове богата на смолни и минерални вещества като тик, хикори, ипе, 
глабра [7]. Трайността на дървесината срещу климатични фактори се определя от характера 
и степента на разрушаване на дървесните повърхности в процеса на експлоатация. 
Независимо, че елементарния химичен състав на клетъчната стена е приблизително еднакъв 
за отделните дьрвесни видове, трайността им се различава. Причината до голяма степен се 
дължи на различните екстрактни и други вещества, съдържащи се в тях. Тези вещества 
(смоли, мастни киселини, терпентин, дъбилни вещества, феноли, етерични масла, багрилни 
вещества) увеличават естествената трайност на дървесината [1]. Тези проблеми непрекъснато 
се изследват и се предлагат все по-нови решения за намаляване или за отстраняване на 
тяхното влияние [6]. Именно и за това като цел на настоящото изследване се постави да се 
установи влиянието на някои фактори върху трайността на подови настилки, изработени от 
дървесина на тропически дървесни видове.  

 
МАТЕРИАЛИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ 
За изработването на пробните тела за установяването на атмосферната деструкция е 

избрана дървесина от тик (Tectona grandis Linn) и дървесина от ипе (Tabuia spp.-Lapacho 
group). За всяка експериментална серия са изработени по 6 броя пробни тела с размери 
20/100/300 mm за полигонно и лабораторно циклично изпитване. За провеждане на 
изследванията са избрани масла, вакси и лакове на маслена основа, представени в табл.1, [8, 
9, 10]. Тези продукти са на основата на естествени растителни и дървесни масла 
(слънчогледово, соево, ленено, тиково, тунгово) и вакси (карнауба восък, пчелен восък, 
монтански восък). 

 

Табл. 1. Характеристика на използваните защитни продукти 
 

Показатели Индекс Име на продукта Производител Mc % D kg/L Η s pH 
TgO Tung Oil Lacquer Kremer pigmente - Германия 60 898 17 5 
TkO Teak Oil Vivechrom - Гърция 34 852 50 6 
VaO Valtti Oil Akvacolor Tikkurila- Финландия 36 993 12 8 
YV Yacht Varnish  Levis - Белгия 57 908 280 6 
VEW Valtti Exterior Wax Tikkurila- Финландия 42 1020 30 8 
OTkО Osmo Teak Oil Osmo Holz and Colour - Германия 58 875 15 5 
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Изпитването на естествено стареене на полимерните покрития е регламентирано от 
БДС EN ISO 2810:04, [5]. Продължителността на процеса на стареене на дървесината зависи 
от множество фактори; начин на експлоатация и интензивност на експлоатацита; колебания 
на температурата и влагата; интензивност на светлинното лъчение; скорост на движение на 
въздуха. 

 

 
Фиг.1. Проби от дървесина на тик, експонирани на открито: 1.10.2009 г. (заредени: 29.8.09 г.)

 
Фиг.2. Проби от тикова дървесина (в средата), експонирани на открито в течение на 

9 месеца: 29.05.2010 г. 
 

Пробни тела с размери 20/100/300 mm, с формирани върху тях покрития, са 
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експонирани на открито върху метален стенд в двора на ЛТУ-София, (Фиг.1; фиг.2). Стенда 
е с изложение юг – югоизток. Пробните тела са закрепени, така че да сключват ъгъл 
45°спрямо хоризонта и на височина 1,5 m. Пробните тела периодично се измерват (маса и 
дебелина в челата и по средата) и се оценяват проявилите се дефекти (петна, отлепване, 
напукване на покритието, напукване на дървесината). Друга част от пробните тела с размери 
20/100/300 mm, с формираните върху тях покрития, са подложени на циклично третиране в 
лабораторни условия, чрез което се имитира ускорено въздействие на някои от атмосферните 
фактори (киснене във вода; замразяване; нагряване с инфрачервени открити излъчватели; 
облъчване с ултравиолетовo лъчение). Режимът за цикличното третиране е представен в 
табл. 2. Това изпитване е регламентирано от БДС EN ISO 2812/2:2007, [2]. Чрез кисненето 
във вода се цели проверката на хидрофобността на защитното третиране и респективно 
защитното покритие, а също така и устойчивостта на полимерното покритие на 
въздействието на вода. След 48 часовия престой в хладилна камера пробите се поставят в 
специална коамера с IR нагряване, където престояват в течение на 12 h. Камерата е снабдена 
с два електро-нагревателя, които са поставени на разстояние 150 mm от мястото, където се 
облъчват пробите при температура t = (30 ÷ 80)°C.  

 
Табл.2. Режим на циклично третиране 

 
№ Вид въздействие върху пробите Време, h Повторяемост 
1. Киснене в дестилирана вода при t = 20° С 24 3 цикъла 
2. Замръзяване в хладилна камера при t = - 2° С 48 3 цикъла 
3. IR нагряване 12 3 цикъла 
4. UV облъчване 12 3 цикъла 

 
След приключване на облъчването с IR светлина, за да се приключи цикъла на 

интензивно третиране пробите се поставят за нови 12 h под действието на UV светлина. 
Облъчването на проби от дървесина с UV светлина е регламентирано от 
БДС EN ISO 1507:07, [3]. При облъчване на защитно – декоративни покрития с UV светлина 
в лабораторни условия се имитира естественото стареене на дървесинатa и на покритията, но 
за много по-кратък период от време. За целта е използвана камера с една UV лампа със 
следната техническа характеристика: 1. Вълнов обхват – λ = (340 ÷ 380) nm; 2). Работна 
температура – t = 50 ± 3°C – при 12 h нагряване; специфична мощност – 6 ÷ 8 kW. 

Специфичен критерии за качествена оценка на повърхнините на изделията от дървесина 
е показателя “външен вид“. Чрез него се обхваща комплекс от признаци, с които се получава 
визуална представа за състоянието на лаковите покрития. Оценяването на разрушаването на 
защитно – декоративното покритие, определянето на количеството, интензитета и размера на 
дефектите, които се проявяват се регламентира от БДС EN ISO 4628 – 1:2003, [4]. Този 
стандарт се отнася за дефекти, които се дължат на стареене на дървесината, на влиянието на 
атмосферните фактори върху нея, както и на изменението на цвета във времето. Прието е 
единно споразумение за определяне на количеството и на размера на дефектите, както и на 
интензитета на изменения от този тип, чрез оценяване по числена бална скала от “0 до 5“, 
като бал “0“ се дава при пълна липса на дефекти, а бал “5“ се дава когато дефекти или 
изменения са толкова значими, че допълнителното им разграничаване няма практическо 
значение. При определяне на количеството на дефекти се вземат впредвид всички 
недостатъци по покритието, разпръснати, повече или по–малко равномерно по изпитваната 
повърхност. Дефектите се оценяват по количество, размери и интензитет дадени в три 
таблици в стандарта. 

 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
 
Получените резултати са представени в табличен и графичен вид. В табл.3 са 

представени оценките на пробни тела от тикова дървесина, облагородени с избраните 
продукти, преминали през три етапа на цикличното третиране. От балните оценки, 
представени в в таблицaта се вижда, че с течение на времето върху формираните покрития 
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започват да се проявявят все повече наброй и различни по вид дефекти. Появяват се челни и 
повърхностни пукнатини (TkO), дължащи се на съсъхването и набъбването на пробите, а на 
места покритията са изтрити. При някои от вариантите (TkO) видими дефекти се проявяват и 
преди приключване на първи етап от изкуственото състаряване на пробите. Тогава дефектите 
са все още леко изразени, но все пак забележими. Най-устойчиви (бална оценка 1) на 
изкуственото стареене са пробите предварително третирани със състава Valtti Exterior Wax 
(VEW). С най-малка трайност се отличават пробите третирани с тиковото масло (TkO): бална 
оценка 4. При завършване на третият етап покритието видимо е изветрено, а повърхността на 
дървесината е леко напукана.  
 

Таблица 3. Оценка на дефектите на циклично третирани проби от Тикова дървесина 
 

І ЕТАП ІІ ЕТАП ІІІ ЕТАП Индекс 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
TgO 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
TkO 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 
VaO 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
YV 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

VEW 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ОТkO 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

Циклично третиране на проби от Тикова 
дървесина - Tectona Grandis (20x100x300), 
предварително обработени с Тиково масло

530
535
540
545
550
555
560
565
570

І ЕТАП ІІ ЕТАП ІІІ ЕТАП

m
,g

Начална маса
Вода
Хладилна камера
ИЧ облъчване
УВ облъчване

 
Фиг. 3. Промяна на масата на пробни тела от дървесина на тик, защитени с тиково масло, 
с размери 20x100x300 mm, повреме на цикличното въздействие в лабораторни условия 

 

 Циклично третиране  на проби от Тикова 
дървесина-Tectona grandis (20x100x300) 

предарително обработени с Valtti Exterior Wax

480
490
500
510
520
530
540
550
560

І stage ІІ stage ІІІ stage

m
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Initial weight
Water
Refrigerator chamber
IR radiation
UV radiation

 
Фиг. 4. Промяна на масата на пробни тела от дървесина на тик, защитени с Valtti Exterior 

Wax, с размери 20x100x300 mm, повреме на цикличното въздействие в лабораторни условия 
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На фиг.3 е представена промяната на масата на пробни тела от тикова дървесина с 
размери 20х100х300 mm, третирани с Teak oil, а на фиг.4 тези третирани с Valtti Exterior 
Wax. От фиг.3 се вижда, че масата на пробите е силно понижена спрямо началната. Това се 
дължи както на силната деструкция причинена от лъчистото IR и UV въздействие, така и на 
набъбването и съсъхването на дървесината причинени от навлажняването и изсъхването й. 
При сравнителният анализ се вижда, че промяната на масата на пробите третирани с 
тиковото масло е по-значителна в сравнение с тази третирана с ваксиращият състав Valtti 
Exterior Wax, производство на фирма Tikkurila- Финландия. Освен това върху челата на 
пробите третирани с тиково масло се появяват и пукнатини. Тази картина се потвърждава и 
върху пробите експонирани в атмосферни условия (фиг.2). В краят на деветия месец 
външният вид на пробите третирани с тиково масло е силно променен, докато тези тетирани 
с ваксиращият състав Valtti Exterior Wax имат много запазен ваншен вид и по тях все още не 
са се появили пукнатини. На фиг.5 е показана кинетиката на промяната на масата на 
пробните тела от тикова дървесина третирани с Valtti Exterior Wax. От нея се вижда, че 
повреме на дъждовно време масата се увеличава, а при слънчево време се намалява.  
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Фиг.5. Изменение на масата на пробни тела от дървесина на тик с размери 20x100x300 mm, 
експонирани в атмосферни условия 

 
Таблица 4. Оценка на дефектите на циклично третирани проби от Бразилско ипе 

 
Индекс І ЕТАП ІІ ЕТАП ІІІ ЕТАП 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TgO 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
TkO 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 
VaO 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
YV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

VEW 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OTkO 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

 
В табл.4 е показано балното оценяване на дефектите на проби от дървесина на 

Бразилско ипе, предварителна третирани с избраните защитни състави, причинени от 
изкуственото лабораторно стареене. От балните оценки в таблиците се вижда, че с течение 
на времето върху формираните покрития започват да се забелязват все повече на брой и 
различни по вид дефекти. Появяват се челни и повърхностни пукнатини, дължащи се на 
съсъхването и набъбването на пробите, а на места покритията са изтрити. Наблюдава се 
тенденция на влошаване на покритията след приключване на първи етап от изкуственото 
състаряване на пробите. Тогава дефектите са все още леко изразени, но все пак забележими. 
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Дефектите по покритията стават ясно изразени след изваждането им от хладилната камера в 
рамките на втори етап от цикличното третиране. При сравнителния анализ се установява, че 
пробните тела от дървесина на бразилско ипе със смесена тангенциално-радиална структура 
са по-силно напукани. Пукнатините се проявяват на границата на годишните пръстени и по 
косослойните участъци. И при тези проби се потвърди тенденцията за по-добра защитна 
ефективност на маслено-смолните състави (тунгов лак- TgO, яхтен лак- YV, Valtti Exterior 
Wax).  

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 
В резултат на проведените изследвания и получените резултати могат да се направят 

следните изводи и препоръки: 

1. Трайността на елементите на подови настилки зависи съществено от структурата на 
дървеси-ната. С по-висока трайност се отличават елементите с радиална структура 
спрямо тези със смесен тангенциално-радиален строеж. 

2. Трайността на елементите на подови настилки от тропическа дървесина може да се 
повиши чрез обработването й с маслени и с маслено-смолни състави. 

3. За да се поддържа достатъчна трайност на подовите настилки третиранията с 
маслените състави трябва да се реновират през шест месеца, а тези извършени с 
маслено-смолни състави през дванадесет месеца. 
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ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ 
В АКВАТОРИЯТА НА ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ “МАРИНА - НЕСЕБЪР” 

 
Веселин Пейчев 1, Димитър Димитров 2 

Резюме 
Извършено е инженерно – геоложко проучване в 14 станции в акваторията на яхтено 

пристанище “Марина - Несебър”, което изяснява геоложкия строеж, физикомеханичните и 
якостно – деформационните характеристики на дънните седименти и условията на 
фундиране. 

Определени са параметрите на вълнението в дълбоководието и на трансформираната 
вълна до дълбочина 10 m непосредствено пред оградното съоръжение. Извършено е 
хидродинамично моделиране по пет вълноопасни направления за 14 различни ситуации на 
разполагане на хидротехнически съоръжения. Препоръчват се двете най-благоприятни 
комбинации от съоръжения за защита на яхтеното пристанище. 

 

ENGINEERING GEOLOGICAL AND HYDRODYNAMIC CONDITIONS IN THE 
WATER AREA OF “MARINA NESEBAR” 

 
Veselin Peychev 1, Dimitar Dimitrov 2 

Abstract 
An engineering geological study of 14 stations in the water area of Marina Nesebar was 

conducted to establish the geological structure, the physico-mechanical properties and the strength 
and deformation characteristics of bottom sediments and the conditions of foundation. 

The parameters of swell in the deep areas and the transformed waves up to depth of 10 m 
immediately before the fencing facility were determined. Hydrodynamic models were created on 
the basis of five dangerous wave directions for 14 different positions of the hydro-technical 
facilities. The two most favourable combinations of facilities for protection of the marina are 
recommended. 
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Пристанище Несебър е разположено на южния бряг на Несебърския полуостров. То е 
построено през 1944 год. и е предназначено за обслужване на пасажерски и рибарски кораби. 
Трите кейови стени имат обща дължина 410 m и следват посока югоизток – северозапад. 
Вълноломът е с дължина 360 m и предпазва кейовите места от ветрови вълни от североизток, 
изток и югоизток. Общата територия на пристанището е 17 128 m2. Дълбочините на кея 
варират от 4.10 до 7.50 m. 

При нос Емине брегът рязко завива на запад, а Несебърският полуостров навлиза 
дълбоко навътре в морето. Тази силна разчлененост на брега е причина за формиране на 
големия плаж на курорт “Слънчев бряг”. Подводната варовикова скална банка от Одърската 
свита (od N1

s) заема два пъти по-голяма площ от площта на стария град (Керемедчиев 2001, 
Пейчев 2004). Земната основа се категоризира като неразмиваема и позволява плоско 
фундиране. Пилотно фундиране в нея практически е невъзможно. В района няма проявени 
абразионни и свлачищни процеси. Брегът е изграден от седиментите на Еминска флишка 
свита (K2

cp-m), представена от редуващи се по-твърди и по-слабо споени кампан-мастрихтски 
глинесто-варовити пясъчници, мергели и глинесто-песъчливи варовици с коса слоистост. 
Пясъчните плажове са от среден и дребен пясък, добре сортиран, с теригенен произход. 
Карбонатното им съдържание намалява от север на юг. 

Във връзка с изграждането на яхтено пристанище “Марина Несебър” от “Яхтинг-БГ” – 
ООД Бургас, собственик на активите на фирма “Черноморски риболов - Несебър” са 
извършени моделни изследвания за определяне характера, параметрите и дифракционните 
картини на вълновия режим и инженерно-геоложко проучване за определяне на физико-
механичните и якостно-деформационните свойства на литоложките разновидности в 
акваторията и изясняване условията на фундиране. 

Върху проектните решения за едно яхтено пристанище оказват влияние 
съществуващите природни условия и процеси (геоморфология, геоложки строеж, ветрови 
режим, вълнови режим, течения, литодинамични процеси и др.). Изходната информация за 
полето на вятъра, използвана от Института по океанология е получена по данни за полето на 
атмосферното налягане на Европейския център за средносрочни прогнози за 50-годишен 
период (1957-2006). Изчисляването на вълните е извършено с помощта на вълновите модели 
WAM (Komen et al., 1994) за Черно море и SWAN (Booij et al., 1999) за западния 
черноморски шелф. Моделите са верифицирани за условията в Черно море с измервания от 
метеорологични станции, буй и стационарна платформа Галата. За определяне на 
трансформацията на морското ниво от дълбоководната точка до дълбочини 10 m 
непосредствено пред оградното съоръжение на акваторията е използван вълнови модел, 
разработен в Института по океанология. За моделиране на хидродинамичните процеси в 
акваторията на пристанище Несебър е използван моделът MIKE 21, основан на елиптичното 
вълново уравнение при малки наклони на морското дъно. Разглежданият участък попада в 
зоната на дифракция на Несебърския вълнолом, където директно прониква вълнението само 
от SW, SSW, S и SSE (фиг. 1, 2) 

 

 

Фиг. 1. Общ изглед към двата 
кесона на яхтено пристанище 

“Марина Несебър” 
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Фиг. 2. Препоръчителна схема за разположение на хидротехническите съоръжения 

Изходните данни за вълнението при главата на съществуващия ограден мол на порт 
Несебър са следните: 
 

№ Посока Р, % H5%, m L, m T, s A, 0 
1 E 1/25 3.00 69 7.5 115 
2 SE 1/25 2.48 63 7.0 142 
3 S 1/25 2.01 32 4.6 180 
4 SSW 1/25 1.50 21 3.7 203 
5 SW 1/25 1.24 18 3.4 225 

 
P, % – повторяемост 1 път на 25 години 
Н5% - височина на вълната с обезпеченост 5% в системата 
L, m – средна дължина на вълната; 
Т, s – среден период на вълната 
А – азимут на вълновия лъч в градуси 

 
За моделиране на хидродинамичните процеси е използван моделът MIKE 21 Modules-

EMS Elliptic Mild Slope Wave Module, който се основава на числено решение на елиптичното 
вълново уравнение при малки наклони. Това уравнение описва движението на хармонични 
водни вълни с незначителна височина (линейни вълни) над постепенно изплитняващо дъно с 
произволна дълбочина на водата. Линейният модел включва трансформиране на вълнението 
в плитководие, рефракция, обрушване с отчитане на дънното триене и отражението. Отчита 
се частично отражение и преминаване при морски хидротехнически съоръжения (кейове и 
вълноломи). 

Получени са данни за височината на средноквадратичната вълна (Hrms). Връзката между 
тази вълна и значителната вълна Hs е: 

 
Hs=1.414 Hrms 

Получени са данни и за хоризонталните и вертикални компоненти на вълновите 
скорости на частиците. Разгледани са 14 ситуационно-конструктивни варианти за петте 
вълнови направления, изградени от кесони с размери 25x10x8.5 m. 

За допустима височина на вълната в яхтено пристанище обикновено се приема 0.3 m, а 
при екстремни условия 0.5 m. Анализът на дифракционните планове показва, че при 
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съществуващата ситуация акваторията на пристанище Несебър е защитена от вълнолома 
само при североизточно, източно и югоизточно вълнение. 

Необходима е защита на акваторията при южно, юг-югозападно и югозападно 
вълнение, когато височината на вълната достига 1.50 – 1.80 m. Счита се, че при височина на 
вълната по-голяма от 1.25 m в пристанище е невъзможно безопасно швартоване, приставане 
и обслужване на плавателни съдове. 

Ако само бъде удължен съществуващия вълнолом по същото направление, акваторията 
на яхтеното пристанище ще бъде защитена от южно, но остава незащитена от югозападно 
вълнение. Още по-неблагоприятни за защита от юг – югозападното вълнение е удължаването 
на вълнолома с чупка в посока на югозапад. 

При настоящата реална ситуация от вече поставени два кесона и поставяне на плаващи 
понтони под прав ъгъл или с чупка в посока изток – североизток се постига защитена 
акватория непосредствено зад тях, но при юг-югозападно вълнение се достига до вълна с 
височина 0.50 – 0.75 м, която е гранична за екстремни условия, т.е. настоящото решение 
трябва да се разглежда като временно до строителството на съоръжения, които окончателно 
да защитят акваторията на яхтено пристанище “Марина Несебър”. 

Като най-благоприятно за защита се препоръчва удължаването на съществуващия 
вълнолом в комбинация с оградно съоръжение от южната страна на акваторията (фиг.2). 

За изясняване на геолого-литоложкия строеж на участъка са извършени водолазни 
огледи на 14 броя картировъчни шурфове в обсега на предстоящото строителство на 
хидротехнически съоръжения и са взети 9 броя нарушени земни проби (Шурфове № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 14) и 3 броя ненарушени земни проби (Шурфове № 9, 12, 13) за анализ в 
акредитирана лаборатория по инженерна геология на МГУ “Св. Иван Рилски”, гр. София. В 
два от шурфовете № 10 и 11 дъното е скално, непокрито от холоценски наслаги. 

Картировъчните шурфове имат следните координати: 
 

ШУРФ № Геогр. ширина N Геогр. дължина E Дълб. H, m 

1 42º 39, 233' 27º 43, 610' 10,0 
2 42º 39, 242' 27º 43, 645' 9,7 
3 42º 39, 252' 27º 43, 678' 9,5 
4 42º 39, 260' 27º 43, 713' 9,4 
5 42º 39, 345' 27º 43, 460' 8,6 
6 42º 39, 327' 27º 43, 508' 8,5 
7 42º 39, 307' 27º 43, 577' 9,0 
8 42º 39, 317' 27º 43, 618' 9,3 
9 42º 39, 328' 27º 43, 659' 9,4 
10 42º 39, 338' 27º 43, 700' 8,1 
11 42º 39, 370' 27º 43, 735' 8,2 
12 42º 39, 422' 27º 43, 513' 6,6 
13 42º 39, 372' 27º 43, 617' 8,9 
14 42º 39, 373' 27º 43, 680' 8,6 

 
В акваторията на яхтено пристанище “Марина Несебър” са установени следните 

строителни почви: 
 
Литоложка разновидност № 1 – холоцен - алевритови тини (Шурфове № 9, 12, 13), 

определени по зърнометричен анализ като прахови глини. Физико-механичните и якостно –
деформационните им показатели са следните: 

- Обемна плътност рn – 1.48 – 1.58 t/m3 
- Определение – алевритови тини (прахови глини) 
- Ъгъл на вътрешно триене (φн = 3.5°, φизч. = 3.0°) 
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- Кохезия (cн=0.003 MPa, cизч=0.001 MPa) 
- Модул на обща деформация Е0 = 3 МРа 
- Компресионен модул M = 1.3 MPa 
- Изчислителното натоварване е Ro = 0.080 Mpa. 
 
Литоложка разновидност № 2 – холоцен - кварцови и детритусни пясъци с 

натрошени мидени черупки (Шурфове № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14), определени по 
зърнометричен анализ като дребен чакъл, чакълест едър и среден пясък. Физико-
механичните и якостно –деформационните им показатели са следните: 

- Обемна плътност рn – 1.55 t/m3 
- Определение – кварцови и детритусни пясъци с натрошени мидени черупки (дребен 

чакъл, чакълест едър среден пясък) 
- Ъгъл на вътрешно триене (φн = 40°, φизч. = 35°) 
- Кохезия (cн=0.002 Mpa, cизч=0.001 Mpa) 
- Модул на обща деформация Е0 = 46 МРа 
- Изчислителното натоварване е Ro = 0.350 Mpa. 
 
Литоложка разновидност № 3 – сармат – оолитно-детритусни варовици от 

Одърската свита. Физико-механичните и якостно –деформационните им показатели са 
следните: 

- Обемна плътност рn – 2.47 t/m3 

- Изчислителното натоварване е R0 = 0.500 MPa. 
 
Алевритовите тини (Шурфове № 9, 12, 13) представляват слаба земна основа с ниски 

физико-механични показатели и изчислително натоварване. При строителството на 
хидротехнически съоръжения е необходимо да се изгребват и да бъдат заместени с пясъчна 
подложка и заскалявка. 

Кварцовите и детритусни пясъци с натрошени мидени черупки (Шурфове № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 14) определени по зърнометричен анализ като дребен чакъл, чакълест едър и среден 
пясък и оолитно-детритусни варовици от Одърската свита имат добри физико-механични 
показатели и изчислително натоварване. 

Препоръчително е фундирането на сградите да се осъществи в литоложки 
разновидности № 2 и 3, които са подходяща земна основа за строителство на хидро-
технически съоръжения в акваторията на яхтено пристанище “Марина Несебър”. 
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ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ШЛАЙФАНИ ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ 

 
Христо Попиванов 1, Валерий Найденов 2 

Резюме 
В доклада са отчетени, систематизирани и анализирани опасностите и рисковете, 

оказващи влияние върху здравето на работещите при полагане на индустриални подови 
настилки. Уточнени са източниците на тези опасности и са дадени начините за тяхното 
предотвратяване, намаляване и ограничаване. 

Определени са организационните етапи при изпълнението на шлайфани индустриални 
бетонови настилки и са квалифицирани опасностите при отделните етапи. 

Дадени са конкретни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд при работа. 

 
Ключови думи: рискове при работа, оценка на риска, индустриални подови настилки 
 

HEALTH AND SAFETY WORKING CONDITIONS AT APPLICATION 
ON THE POWER TROWEL CONCRETE FLOORS 

 
Hristo Popivanov 1, Valeriy Naidenov 2 

Abstract 
In the report the risks, exert influence on the health of the working at application at the 

industrial floors, are give, systematized and analyzed. The sources to those risks are specified and 
the manners of its obviation, the decrease and the restraint are given. 

The organizational phases at the performance on the power trowel concrete floors are 
determined and the dangers of the separate stages are qualify. 

The concreteness action for securing the healthful and safety labor environments of the work 
are given. 

 
Key words: risks at work, the risks assessment, industrial concrete power trowel concrete 

floors 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Подовите настилки са най-горния елемент на подовете, който в промишлените сгради 

трябва да защитава подовите конструкции и другите намиращи се под тях конструктивни 
елементи на сградите /греди, колони, стени, фундаменти/ от въздействията на 
експлоатационната среда, а също и да осигури здравословно и безопасно обитаване на 
съответните помещения. Поради тази причина правилният избор, качеството на подовите 
настилки и стриктното спазване на технологията за тяхното изпълнение са от съществено 
значение за дълготрайността както на самите настилки, така и на промишлените сгради като 
цяло. 

Подовете в промишлените сгради са изложени на различни видове въздействия- 
заливане с разтвори от химикали, разливане на разтвори на органични и неорганични 
вещества, засипване с прахообразни продукти, движение на хора и превозни средства, удари 
от тежки предмети, статично натоварване, променливи топлинни въздействия. В резултат на 
химичните, механичните и температурните въздействия върху подовете най-напред се 
повреждат и разрушават подовите настилки, а впоследствие и строителните конструкции. 

В зависимост от мястото за прилагане се използват и подходящи  индустриалните 
подови настилки от различни материали. В зависимост от материалите подовите настилки 
могат да бъдат [4]: 

- настилки от циментови смеси, които от своя страна могат да бъдат – бетонови 
настилки, циментови замазки и мозайки. Бетоновите настилки от своя страна се изпълняват 
като само бетонова настилка, шлайфана бетонова настилка, шлайфана бетонова настилка с 
топинг, шлайфана бетонова настилка с импрегнирана повърхност и бетонова настилка с 
импрегнирана повърхност; 

- настилки от полимер-циментни смеси, като настилка от полимер-циментов разтвор, 
който може да бъде композиция от циментова смес със водоразтворими смоли или 
композиция от циментова смес със полимерни дисперсии; 

- меки подови настилки, като настилки от поливинилхлорид и кварц-винилови 
настилки; 

- настилки от готови елементи, каквито представляват плочи от естествен камък, базалт, 
керамични, чугунени и други; 

- настилки на база полимерни смоли: 
За правилното и безопасно използване на материалите при полагането на индустриални 

подови настилки трябва те да се познават много добре, както от технологична гледна точка, 
така и в смисъл осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 
ІІ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
 
В Закона за здравословни и безопасни условия на труд [1] чл. 16, ал. 1, т. 1 

работодателят е длъжен при осъществяването на дейността за осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд да направи оценка на риска за здравето и 
безопасността, която да обхване работните процеси и работното оборудване, 
помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровини и 
материали и други странични фактори. 

В Наредба №04/2 [3] за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на строителни и монтажни работи в чл. 15 задължава Строителя: 

• преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на 
строежа строителят е длъжен да извършва оценка на риска;  

• оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, 
избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда; 

• оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените 
подизпълнители и се актуализира при включването на нови в процеса на работа; 

• при извършване на СМР на територията на работещо предприятие оценката 
на риска се извършва съвместно с неговия ръководител; 
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• ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от 
първоначалните планове, оценката на риска се актуализира; 

• при извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на 
работната среда;  

и в чл. 16 Строителя да осигури: 
• изискванията за работа с различни материали; 
• изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали. 
Тези задължения на Работодателя и на Строителя изискват много добро познаване на 

опасностите, които съществуват и застрашават здравето и безопасността при изпълнението 
на индустриалните подови настилки. 

Като членове на Европейския съюз нашите строителни фирми трябва да изпълняват 
Директива 91/155/ЕИО [3] за безопасност и да отговарят на международните стандарти. 

В доклада се разглеждат опасностите при работа с материалите за полагане на 
шлайфана индустриална дисперсноармирана бетонова подова настилка от стоманени фибри 
NOVOCON Xorex 1035 и полипропиленови фибри FIBERMESH F150 (производство на 
PROPEX CONCRETE SYSTEMS, USA), пластификатор за бетон FLOCRETE N, връхно 
покритие (topping) MONOSHAKE (special Class), импрегнатор SETCRETE 6 и адхезионен 
състав за връзка стар – нов бетон SETCRETE SB, произведени от Don Construction Products, 
U.K. [5]  

За полагането на индустриални дисперсноармирани бетонови настилки се използват и 
други материали за армиране, пластифициране, връхно покритие и импрегнатори, но 
мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са подобни с 
тези, които се изискват за горепосочените материали. 

 
ІІІ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАЙФАНА ИНДУСТРИАЛНА 

БЕТОНОВА НАСТИЛКА 
 
Дисперсноармираният бетон се произвежда в бетонов възел, като двата вида фибри и 

пластификаторът се хомогенизират на мястото на производство и готовата бетонна смес се 
транспортира до мястото на полагане.  

Бетонната смес се полага в полето със стационарна бетон помпа или боб кат, като се 
следи за приблизителното й ръчно разстилане на проектно ниво. Прецизното й нивелиране и 
уплътняване става със специална машина с лазерно насочване, с която се минава двукратно 
на всяка полоса за по – добро уплътняване. 

В съответния момент се полага връхното покритие MONOSHAKE (special Class) в 
предписаната дозировка.  

Започва машинната обработка на повърхността с шлайфмашини – първо „на тава”, 
после „на ножове” до достигане на полирана повърхност. 

След приключване на шлайфането по повърхността се полага импрегнатор SETCRETE 
6 с ръчни валячета (мечета). 

Зоната се забранява за достъп за изпълнение на други операции в продължиние на 7-10 
дни от финишната обработка на бетона. 

Привидните и работните фуги се режат по предвидената в проекта схема. 
Непосредствено след фугореза се движи водосмукателна инсталация за изсмукване на 
получилата се тиня и предпазва готовата повърхност от замърсяване. 

Фугите се запълват с полиуретанова паста след периода на активното изсъхване на 
бетона. 

 
ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШЛАЙФАНИ ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ 
 
При изпълнението на шлайфана индустриална бетонова настилка се оформят следните 

етапи: 
• Подготовка на площадката и полагане на подовите инсталации; 
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• Полагане на дисперсноармирания бетон; 
• Обработване на повърхността; 
• Рязане и запълване на фуги. 

Оценката на риска за различните опасности при изпълнението на СМР води до 
следното степенуване на опасностите: 

а) удари от предмети - етапи 1, 2, 3, 4; 
б) неправилно стъпване и удряне - всички етапи 
в) опасности при работа с връхното покритие (topping) MONOSHAKE (Special Class), 

импрегнатора SETCRETE 6 и адхезионния състав SETCRETE SB – през етапите на 
използването им; 

г) опасности при работа с фугореза – етап 4; 
д) поражение от електрически ток - всички етапи; 
е) злополука около строителни машини- всички етапи; 
ж) пресилване - всички етапи; 
з) притискане от предмети – всички етапи. 

Мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
полагането на дисперсноармирания бетон, обработката на повърхността, рязането и 
запълването на фугите са съобразени с направената оценка на риска, със здравните карти на 
отделните материали и с инструкциите за безопасна работа за съответните СМР. 

Преди започване на работата техническия ръководител провежда инструктаж с 
определените за целта хора, които ще дозират и поставят в коша на бетоносмесителя 
стоманените и полипропиленовите фибри. Инструктажът да включва опасностите при работа 
с тези фибри: 

- За металните фибри 
• опасност на продуктите от разпад – при вдишването на високи концентрации от 

новообразувалите се оксидни микрочастици може да предизвика треска, характеризираща се 
с метален вкус в устата, пресъхване и възпаление на гърлото, както и инфлуентен тип 
симптоми; 

• да се съхраняват на подходящо сухо, далече от оксидиращи материали място; 
• препоръчително е работа с ръкавици при манипулации с чували и единични фибри; 
• при реакция със силни киселини се образува водород. 

- За полипропиленовите фибри 
• да се съхраняват на подходящо сухо, далече от оксидиращи материали място и да не 

се излага на директна слънчева светлина; 
• опасност на продуктите от разпад – може да се получат новообразувани 

карбонмоносид, карбондиоксид, дим и сажди, които да въдействат неблагоприятно върху 
хората при вдишване; 

• препоръчително е работа с ръкавици при манипулации с чували и единични фибри; 
• да се ползват предпазни очила; 
• отпадъчния материал да се съхранява в контейнери за рециклиране или складиране 

на депо, съобразно местните разпоредби; 
• при допир с кожата да се изплакне обилно, а в случай на дразнение да се направи 

консултация с лекар. 

Преди полагането на дисперсноармирания бетон добре изчистената и измита с 
водоструйка стара бетонна повърхност се нанася предварително приготвен адхезионен грунд 
от 1 част SETCRETE SB, 1 част цимент и 3 части вода. Адхезионният състав за връзка стар-
нов бетон SETCRETE SB съдържа разтворител 50-70 %, тулуол <0,1 % и ксилол 30-35 %. 
Тези компоненти поотделно и в комбинация оказват в определени ситуации крият опасности 
за хората, които ги използват. Инструктажът при работа с тях да включва информация за 
опасностите: 

• адхезионният състав е вреден за здравето на хората, които влизат в 
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съприкосновение с него, опасен е за околната среда; 
• горим е R10; 
• опасен при вдишване и при контакт с кожата R20/21; 
• дразни дихателните органи и кожата R37/38; 
• токсичен за водните организми, възможна причина за дълъг период на 

неблагоприятен ефект  върху водните пространства R51/53; 
• опасност – уврежда белия дроб при поглъщане R65; 
• вредност върху кожата, което се чувства като сухост или зачервяване като при удар 

R66; 
• възможни изпарения, което може да стане причина за сънливост или виене на свят; 
• при работа да се носи подходящо облекло, защитни ръкавици, предпазни очила и 

защита за лицето. 

Преди започване обработването на повърхността техническия ръководител провежда 
инструктаж с определените за целта хора, които ще шлайфат бетонната повърхност, ще 
полагат топинга и ще нанасят импрегнатора. Инструктажът да включва опасностите при 
работа с тези материали: 

- за SETCRETE 6 
• адхезионният състав е вредно за здравето на хората, които влизат в 

съприкосновение с него, опасен е за околната среда; 
• горим е R10; 
• опасен при вдишване и при контакт с кожата R20/21; 
• дразни дихателните органи и кожата R37/38; 
• токсичен за водните организми, възможна причина за дълъг период на 

неблагоприятен ефект  върху водните пространства R51/53; 
• опасност – уврежда белия дроб при поглъщане R65; 
• вредност върху кожата, което се чувства като сухост или зачервяване като при удар 

R66; 
• възможни изпарения, което може да стане причина за сънливост или виене на свят; 
• при работа да се носи подходящо облекло, защитни ръкавици, предпазни очила и 

защита за лицето. 

- за TIBMIX 
• класифицирането на опасностите са: дразнещо и сериозно увреждане на очите; 
• да се избягва контакт с очите и кожата; 
• при съприкосновение с очите, веднага да се промие с вода и да се отиде на доктор; 
• при контакт с кожата да се промие с вода; 
• при работа да се носи подходящо облекло: защитни ръкавици, предпазни очила и 

защита на лицето; 
• материалът и съдовете , в които се съхраняват да се складират на обезопасено място. 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ЦИМЕНТОВИ КОМПОЗИТИ, ПОЛУЧЕНИ 
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКТИВНИ МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ – ЗЕОЛИТ ОТ БЕЛИ 
ПЛАСТ, ПЕПЕЛ ОТ ОРИЗОВИ ЛЮСПИ, ПЕПЕЛ ОТ ТЕЦ И МИКРОСИЛИЦИЕВ 

ПРАХ – ЧАСТ I 
 

Иван Ростовски 1, Вили Лилков 2 

Резюме 
Активните минерални добавки са финосмлени материали, съдържащи активен 

силициев и/или алуминиев диоксид. Те взаимодействат с калциевия хидроксид (портландит), 
получен при хидратацията на клинкерните минерали силикати – алит и белит. При това се 
получават калциеви хидросиликати и хидроалуминати, които се характеризират с по-малка 
разтворимост, по-високи механични показатели и химична устойчивост, в сравнение с 
портландита. Корозионната устойчивост на бетоните се увеличава, особено в условията на 
мека вода. 

В доклада са представени резултатите от продължителни изследвания на циментови 
композити – пасти, разтвори и бетони, получени с използване на минерални добавки от 
местен произход.  

Изследвано е влиянието на добавките върху механичните свойства, водопотребността, 
порьозната структура и други показатели на пресните и втвърдените материали. 

 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT-BASED COMPOSITES, 
PRODUCED BY USING ACTIVE MINERAL ADDITIONS – ZEOLITE FROM BELI 

PLAST, RICE HUSK ASH, FLY ASH AND SILICA FUME – PART I 
 

Ivan Rostovsky 1, Vili Lilkov 2 

Abstract 
The active mineral additions are fine grounded materials, containing active silicon and/or 

aluminum oxide. They interact with calcium hydroxide (portlandite), obtained during the hydration 
of the clinker minerals silicates – alite and belite. The calcium hydrosilicates and hydroaluminates 
are produced during this process. They are characterized by lower solubility, higher mechanical 
parameters and chemical resistance in comparison with portlandite. The chemical resistance of 
concrete is increased, especially in the soft water environment. 

The results from prolonged investigations of cement-based composites – pastes, mortars and 
concretes, produced by use of local originate mineral additions, are presented in the report. 

The influence of the additions on the mechanical properties, water demand, porous structure 
and other parameters of fresh and hardened materials is examined. 
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1 Въведение 
Минералните добавки за циментови бетони и разтвори са фино смлени неорганични 

материали, които се добавят към бетонните или разтворни смеси с различни цели – 
повишаване на физикомеханичните показатели, подобряване на обработваемостта, 
повишаване на химичната и корозионна устойчивост на втвърдения бетон или разтвор и др. 
Минералните добавки могат да бъдат от естествен и изкуствен произход. Първите най-често 
представляват естествени скални материали, които съдържат в минералния си състав 
определено количество активен силициев диоксид, алуминиев оксид или смес от двете – 
трас, вулканични пепели, диатомит, зеолит, бентонит и др. Естествените минерални добавки 
най-често се подлагат на механична обработка (смилане), в случай, че такава е необходима. 
Изкуствените минерални добавки имат сходен химичен и минерален състав с естествените, 
но се получават чрез допълнителна обработка (химична и/или термична) – печени глинести 
шисти, активен метакаолин или са отпадък от определени производствени процеси – пепел 
от ТЕЦ, гранулирана доменна шлака, микросилициев прах. Пепелта от оризови люспи се 
получава при контролирано изгаряне на люспи, които са отпадъчен продукт от оризовото 
производство. 

Друг основен критерий, по който се класифицират минералните добавки е тяхната 
активност, според нея те се класифицират на: 

• Инертни (Минерални добавки I тип) – не взаимодействат с продуктите на 
хидратация на портланцимента. Допринасят за увеличаване на количеството на 
циментова паста в състава на строителните бетони и разтвори. Използват се основно 
за подобряване на технологичните свойства. 

• Активни, пуцоланови (Минерални добавки II тип) – при тях има ясно изразено 
химично и физико-химично взаимодействие с продуктите на хидратация, основно с 
калциевия хидроксид (портландит), който се получава по схемата: 

 
2(3CaO.SiO2) + 6H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 (1) 
2(2CaO.SiO2) + 4H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 (2) 

 
Реагирайки с активните минерални добавки, калциевият хидроксид се трансформира в 

практически нератворими калциеви хидросиликати и хидроалуминати (циментов гел): 
 

Ca(OH)2 + Активна минерална добавка = C – S – H (гел) (3) 
 

Посочената по-горе реакция е известна под името пуцоланова реакция. Характерно за 
нея е относително бавно и протичане, в резултат на което топлоотделянето при хидратацията 
и нарастването на якостта също се забавят. Съдържанието на калциевият хидроксид Ca(OH)2 
намалява, което прави втвърдяващите циментови пасти по-плътни и непроницаеми. 

 
2 Материали 
В експерименталната работа е използван чист клинкерен цимент (Ц) CEM I 42.5 R по 

БДС EN 197-1 с химичен и минерален състав, съгласно таблица 1.  
 

Таблица 1 Химичен и минерал състав на портладциментовия клинкер 

Химичен състав, % Минерален състав, % 
CaO 61.95 3CaO.SiO2 40.53 
SiO2 20.69 2CaO.SiO2 28.69 
Al2O3 5.74 3CaO.Al2O3 9.36 
Fe2O3 3.42 4CaO.Al2O3. Fe2O3 10.32 
SO3 2.6 Неразтворим остатък 1.93 

Na2O 0.33 Загуба при накаляване 2.42 
K2O 0.62 Свободен CaO 1.15 

Хлориди Cl 0.0176 LSF 90.34 
Алкалии Naeq 0.74   
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Като минерални добавки са използвани: 
• зеолит (чист клиноптилолит) от с. Бели пласт (Б); 
• микросициев прах (SF); 
• минерална добавка Пуцолит (Пц) - смес от микросилициев прах и силициева летяща 

пепел от ТЕЦ „Република” в съотношение 1:1; 
• смес от пуцолит и клиноптилолит в съотношение 1:1 (Пц + Б). Зеолитната добавка е 

смляна до едрина на зърната 160 μm; 
• пепел от оризови люспи – RHA. 

Изготвени са две серии от цименто-пясъчни разтвори – с постоянна консистенция и 
променливо водо-циментно отношение и с постоянна водо-циментно отношение и постоянна 
консистенция. За постигане на постоянна консистенция при втората серия разтвори е 
използвана силноводонамаляваща химична добавка на поликарбоксилатна основа.  

Пясъкът (П) е естествен кварцов пясък, отговарящ на БДС EN 196-1. 

3 Методи на изследване 
3.1 Определяне на водопотребността 
Количеството на водата, необходимо за пълна хидратация на цимента е около 23-27 % 

от неговата маса. На практика подобни бетонни смеси или строителни разтвори ще бъдат 
много сухи и няма да могат да се обработват по традиционните методи. Нормално 
количеството на водата е около 50 – 70 % от масата на цимента за обикновените бетони и 
разтвори и 30 – 50% - за високо якостните. Водопотребността на дадена бетонна или 
разтворна смес е онова минимално количество вода, което ще осигури необходимата 
обработваемост.  

Една от важните технологични характеристика на циментовите композити, 
характеризираща тяхната обработваемост е консистенцията. Това е причината 
водопотребността на изследваните разтвори да се оценява по БДС EN 1015-3. 
Съотношението цимент пясък е фиксирано – 1:3, а количеството на водата е такова, че да се 
получи постоянен диаметър на разстилане на разтвора в рамките на 160 – 200 mm. Счита се, 
че в тези граници стандартизираният метод има най-висока точност.    

 
3.2 Определяне на пуцолановата активност на свързващото вещество  
Пуцолановата активност на свързващото вещество – комбинация от цимент и 

минерална добавка е определена по БДС EN 196-5. Изследването е проведено в 
лабораторията за строителни материали към НИИСМ. Пуцолановата активност се оценява, 
като се сравнява количеството на калциевия хидроксид във воден разтвор в контакт с 
хидратиран цимент със състав 90 % цимент и 10 % добавка, с количеството калциев 
хидроксид, способно да насити воден разтвор със същата алкалност. Изпитването е 
положително, когато концентрацията на калциевия хидроксид в разтвора е по-ниска от 
концентрацията на насищане, при температура 40 оС. 

 
3.3 Калориметрични измервания. 
Определянето на топлината на хидратация на циментите е проведено по полуадиабатен 

метод съгласно БДС EN 196-9 в НИИСМ София. Полуадиабатният метод се състои в 
поставяне на проба от прясно приготвен строителен разтвор в калориметър с цел да се 
определи количеството отделена топлина в съответствие с повишаването на температурата. 
В даден момент от време топлината на хидратация на цимента, включен в пробата, е равна на 
сумата от топлината, акумулирана в калориметъра и топлината, загубена в околната 
атмосфера по време на цялото изпитване. 

Повишаването на температурата на строителния разтвор се сравнява с температурата на 
инертна проба в калориметър за сравняване. Повишаването на температурата на строителния 
разтвор зависи главно от характеристиките на цимента и е обикновено между 10 К и 50 К. 

 
3.4 Якостни изпитвания. 
Якостта на натиск и якостта на огъване са определени за две серии разтвори, първа с 
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постоянна подвижност и различно водосвързващо отношение и втора серия, с постоянно 
водо-свързващо отношение и постоянна консистенция. При втората серия за модифициране 
на подвижността на пресния разтвор е използвана водонамаляваща химична добавка на 
поликарбоксилатна основа. Използвана е методиката от БДС EN 195-1.   

 
3.5 Изследване на структурата на поровото пространство на циментно-пясъчните 

разтвори. 
Методът живачна порозиметрия е основан на факта, че течност, неумокряща твърдо 

тяло, прониква в неговите пори само под действие на външно налягане. Обемът на течността, 
запълваща порите се явява функция от външното налягане, което позволява да се получи 
информация за разпределението на порите по размери. 

По принцип, за внедряване в порите може да бъде използвана всяка течност с ъгъл на 
умокряне над 90о. Живакът, неумокрящ огромното мнозинство от материалите, притежава от 
тази гледна точка най-голяма универсалност. 

При запълване на порите и капилярите на циментовите композити с живак се 
преодолява съпротивление, числено равно на стойността на произведението от периметъра 
на порите, повърхностното налягане на живака и косинуса на ъгъла на умокряне. 

θσ cos... npF −= или 
pn

F θσ cos.
−=  (4) 

Където F – площ на напречното сечение на порите, cm2; p – външното налягане (на 
живака ), kg/cm2; σ - повърхностно напрежение на живака, kg/cm2; θ - ъгъл на омокряне; n – 
периметър на порите, cm. 

Отношението на площта на напречното сечение на пората (F) към нейния периметър 
(n), представлява т.нар. хидравличен радиус – r, който е равен на половината от 
еквивалентния радиус req на пората, при всяка форма на напречното сечение, или : 

r = 
24

4/. 2
eqrD

D
D

n
F

===
π

π , (5) 

За порите, имащи кръгло напречно сечение изразът има следния вид: 

p
req

θσ cos2
−=  (6) 

С увеличаване на налягането, живакът прониква във все по-дребните капиляри на 
цименто-пясъчния разтвор. 

Живачната порозиметрия се подразделя на два вида – при ниско и при високо налягане. 
Чрез порозиметрията при ниско налягане - по-ниско от атмосферното могат да се 

определят размерите на порите в диапазона (15 ÷ 350) μm, а при по-модерните прибори – до 
900 μm. 

При порозиметрите с високо налягане (1÷10000) atm, могат да се запълнят с живак пори 
от порядъка на (15÷0.001) μm. 

Порьозната структура на втвърдения бетон, бе изследвана в ЦЛФХМ – БАН, чрез 
живачна порозиметрия при високо налягане, с порозиметър “Carlo Erba”. Получени бяха 
данни за разпределението на порите по размери с радиуси в диапазона (50÷7500)ηm. 
Определени са интегралната и диференциалната крива на разпределение на порите по 
размери. 

 
4 Резултати 
В таблица 2 са представени резултатите от определянето на водопотребността на 

различните състави. Както е видно от получените резултати, водопотребността на разтворите 
с добавка на зеолит нараства пропорционално на количеството му в разтвора и е сравнима с 
водопотребността на минералната добавка пуцолит. Аналогично поведение се наблюдава и 
при съставите с пепел от оризови люспи. Там водопотребността е съпоставима с тази на 
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микросилициев прах, при едно и също съдържание на добавката. Това може да бъде 
обяснено с високата сорбционна способност и развитата специфична повърхност на 
клиноптилолита - 18 m2/g и пепелта от оризови люспи – 40 – 100 m2/g. Подобен ефект се 
наблюдава и при други минерални добавки – естествен пуцолан (трас), активен метакаолин, 
опал и др. Увеличената водопотребност оказва негативно влияние върху редица свойства на 
циментовите композити – механични показатели, химична и корозионна устойчивост, 
проницаемост и др. За да се елиминират споменатите  неблагоприятни ефекти, се налага 
съвместната употреба на използваните минерални добавки със силноводонамаляващи 
химични добавки. 

 
Таблица 2 Изменение на водопотребността на изследваните състави 
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Диаметър на 
разстилане, mm 200 195 202 195 197 198 197 197 198 
Водо-циментно 
отношение 0.56 0.60 0.63 0.66 0.61 0.60 0.64 0.81 0.94 

Нарастване на 
количеството на 

водата, % 
- 7.9 14.1 19.0 10.4 8.0 14.2 44.6 67.9 

 
В таблица 3 са представени резултати, получени при изпитването по БДС EN 196-5. 

Използваният чист клинкерен цимент CEM I 42.5R в комбинация с минералните добавки – 
зеолит, микроцилициев прах, пуцолит и пепел от оризови люспи, формира смесен цимент – 
СЕМ II. Както е видно от получените резултати, новият цимент съответства на стандартните 
изисквания за пуцоланова активност на пуцоланов - цимент. 

 
Таблица 3 Резултати от изпитване по БДС EN 196-5 за пуцоланова активност 

 

Проба Концентрация на хидроксилни 
йони (mmol/l) 

Концентрация на 
калциев оксид (mmol/l) 

Ц+Б 46.80 4.88 
Ц+SF 44.55 3.28 
Ц+Пц 48.62 4.07 

Ц+Б+Пц 46.80 3.82 
Ц+RHA 44.60 3.30 

 
В таблици 4а и 4б са представени резултатите от калориметричните измервания за 

изследваните проби за първите седем дни хидратация. Отделената топлина на хидратация е 
изразена по два начина - топлина на хидратация за 1g свързващо вещество (цимент + 
минерална добавка) и 1 g цимент.  

 
Таблица 4а Отделена топлина на хидратация за 1g свързващо вещество 

Отделена топлина на хидратация J/g за период от време: Състав 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 
Ц(control) 21 25 28 36 44 52 - - 365 385 398 407 414
Ц + Б 16 20 25 30 39 48 234 - 313 340 362 377 389

Ц+Б+ПЦ 16 20 24 31 39 48 - - 330 354 371 384 393
Ц + ПЦ 15 20 23 29 34 41 - - 340 364 379 392 402
Ц + SF 20 24 28 36 42 50 - - 366 391 408 421 430
Ц+RHA 19 24 27 35 42 49 - - 362 389 406 420 429
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Таблица 4б Отделена топлина на хидратация за 1g цимент 

Отделена топлина на хидратация J/g за период от време: 
Състав 

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 
Ц(control) 21 25 28 36 44 52 - - 365 385 398 407 414 
Ц + Б 18 22 28 33 43 53 260 - 348 378 402 419 432 
Ц+Б+ПЦ 18 22 27 34 43 53 - - 367 393 412 427 437 
Ц + ПЦ 17 22 26 32 38 46 - - 378 404 421 436 447 
Ц + SF 22 27 31 40 47 56 - - 407 434 453 468 478 
Ц+RHA 22 26 30 39 45 55 - - 405 433 451 467 477 

 
Топлината на хидратация на портландцимента се определя от няколко основни фактора – 

минерален състав на портландциментовия клинкер, ситност на смилане на цимента и 
наличие на минерални добавки. Употребата на минерални добавки води до намаляване на 
отделената топлина, пропорционално на количеството на добавката. Например при 
използване на гранулирана доменна шлака в количество 50% от масата на цимента, 
отделената топлина намалява с около 25%. Ускоряване на екзотермичните реакции се 
наблюдава при две минерални добавки - микросилициев прах и активен метакаолин, 
характеризиращи се с огромна хидравлична активност и специфична повърхнина. 
Аналогично явление се наблюдава при пепелта от оризови люспи, чиито резултати на 
практика съвпадат с тези на микросилициевия прах. Химичните добавки за бетони и 
разтвори не променят количеството на отделената топлина, но могат съществено да повлияят 
на интензивността на топлоотделянето и изменението му в началните срокове на 
втвърдяване. Всеки клинкерен минерал се характеризира със специфична топлина на 
хидратация – таблица 5. 

 
Таблица 5 Топлина на хидратация на основните клинкерни минерали 

Срокове на втвърдяване, денонощия Пълна хидратация 
Минерал 

3 7 28 90 180 по 
Окороков 

по Лерч и 
Бог 

Алит – 3Cao.SiO2 405 460 487 520 567 670 500 
Белит – β- 2Cao.SiO2 63 105 168 197 230 350 345 

3Cao.Al2O3 590 660 873 930 1030 1060 870 
Целит - 4Cao.Al2O3. Fe2O3 176 250 376 415 - 570 419 
 

Продължава в част II  
 



 

- 457 - 

Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, 
9 ÷ 11 септември 2010 г., Варна 

 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction and Application of Eurocodes (Science and Practice),
9 ÷ 11 September 2010, Varna, Bulgaria 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ЦИМЕНТОВИ КОМПОЗИТИ, 
ПОЛУЧЕНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКТИВНИ МИНЕРАЛНИ ДОБАВКИ – ЗЕОЛИТ 

ОТ БЕЛИ ПЛАСТ, ПЕПЕЛ ОТ ОРИЗОВИ ЛЮСПИ, ПЕПЕЛ ОТ ТЕЦ И 
МИКРОСИЛИЦИЕВ ПРАХ – ЧАСТ II 

 
Иван Ростовски 1, Вили Лилков 2 

Резюме 
Активните минерални добавки са финосмлени материали, съдържащи активен 

силициев и/или алуминиев диоксид. Те взаимодействат с калциевия хидроксид (портландит), 
получен при хидратацията на клинкерните минерали силикати – алит и белит. При това се 
получават калциеви хидросиликати и хидроалуминати, които се характеризират с по-малка 
разтворимост, по-високи механични показатели и химична устойчивост, в сравнение с 
портландита. Корозионната устойчивост на бетоните се увеличава, особено в условията на 
мека вода. 

В доклада са представени резултатите от продължителни изследвания на циментови 
композити – пасти, разтвори и бетони, получени с използване на минерални добавки от 
местен произход.  

Изследвано е влиянието на добавките върху механичните свойства, водопотребността, 
порьозната структура и други показатели на пресните и втвърдените материали. 

 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT-BASED COMPOSITES, 
PRODUCED BY USING ACTIVE MINERAL ADDITIONS – ZEOLITE FROM BELI 

PLAST, RICE HUSK ASH, FLY ASH AND SILICA FUME – PART II 
 

Ivan Rostovsky 1, Vili Lilkov 2 
Abstract 
The active mineral additions are fine grounded materials, containing active silicon and/or 

aluminum oxide. They interact with calcium hydroxide (portlandite), obtained during the hydration 
of the clinker minerals silicates – alite and belite. The calcium hydrosilicates and hydroaluminates 
are produced during this process. They are characterized by lower solubility, higher mechanical 
parameters and chemical resistance in comparison with portlandite. The chemical resistance of 
concrete is increased, especially in the soft water environment. 

The results from prolonged investigations of cement-based composites – pastes, mortars and 
concretes, produced by use of local originate mineral additions, are presented in the report. 

The influence of the additions on the mechanical properties, water demand, porous structure 
and other parameters of fresh and hardened materials is examined. 
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Влиянието на минералните добавки върху топлоотделянето може да се види от данните 
в таблица 4а. По-ниските стойности на екзотермията на цимента с добавка на зеолит, в 
сравнение с чистия цимент се дължи на по-ниското количество на свързващото вещество и 
на относително бавното протичане на пуцолановата реакция при клиноптилолита. Ясно е и 
влиянието на микросилициевия прах и пепелта от оризови люспи върху хидратационния 
процес – ускоряване на взаимодействието и увеличаване на топлоотделянето. Ако обаче 
отделеното количество топлина се изчисли на база 1g цимент в разтвора, се вижда, че още 
след петия ден на хидратация то е по-голямо в състава с добавка на зеолит, което означава, 
че зеолитните частици влияят върху интензивността на процесите на образуване на 
хидратационни продукти.  

 
В таблици 6а и 6б са представени резултатите от механичните изпитания на двете серии 

цименто-пясъчни разтвори на възраст 28 дни и 6 месеца. 
 
Таблица 6а Резултати от изпитване на цименто-пясъчни разтвори с минерални добавки 

при постоянна консистенция и променливо водосвързващо отношение 
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Състав 

Състав 0 Състав 1 Състав 2 Състав 3 Състав 4 Състав 5 Състав 6

ff  28-ден, N/mm2 9.6 8.2 7.7 7.1 9.4 8.8 9.5 

fс  28-ден, N/mm2 43.6 34.9 
-20.0%* 

29.7 
-31.9% 

27.8 
-36.4% 

40.9 
-6.2% 

40.6 
-6.9% 

41.4 
-5.0 

ff  6 мес.н, N/mm2 9.6 9.2 8.1 7.7 9.8 9.2 9.9 

28-ден, N/mm2 59.2 44.8 
-24.3% 

42.6 
-28.0% 

37.7 
-36.4% 

59.8 
+1.0% 

55.8 
-5.7% 

61.3 
+3.5% 

Отн. ръст на fс, % +35.8 +28.4 +43.4 +35.6 +46.2 +37.4 +48.1% 

 
Легенда: fс - якост на натиск; ff  - якост на опън при огъване; *-изменение на якостта 

спрямо контролата. 
 
Както е видно, замяната на част от цимента (от 10 до 20 %) с клиноптилолит (зеолит от 

находището в Бели пласт) в циментно-пясъчните разтвори с еднаква подвижност води до 
намаление на якостта на огъване от 15 до 25 %, а на якостта на натиск от 20 до 36 %. Тези 
разлики са характерни както за възраст на пробните тела 28 денонощия, така и за 6 месеца. 
При смесите с пепел от оризови люспи якостните показатели се запазват, независимо от 
известното увеличаване на водопотребността.  

 
От получените данни не може да се каже каква част от намалението на механичните 

показатели се дължи на намаляването на свързващото вещество и на увеличеното 
водосвързващо отношение – основен фактор, определящ якостта на циментовите композити. 
Отговор на този въпрос дават резултатите от изпитването на втората серия пробни тела – с 
еднаква подвижност и еднакво водосвързващо отношение. 
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Таблица 6б Резултати от изпитване на цименто-пясъчни разтвори с минерални добавки 
при постоянна консистенция и постоянно водосвързващо отношение 

10
0 

%
 Ц

 и
 П

 
(к
он
тр
ол
а)

 

90
 %

 Ц
 

10
 %

 Б
 и

 П
 

85
 %

 Ц
 

15
 %

 Б
 и

 П
 

80
 %

 Ц
 

20
 %

 Б
 и

 П
 

90
 %

 Ц
 

10
 %

 П
ц 

 
и 
П

 

90
 %

 Ц
, 5

 %
 

Б 
5%

 П
ц 
и 
П

 

90
 %

 Ц
 

10
 %

 R
H

A
 и

 
П

 

Състав 

Състав 0 Състав 1 Състав 2 Състав 3 Състав 4 Състав 5 Състав 6

ff  28-ден, N/mm2 9.9 8.3 8.3 8.1 10.7 10.3 10.9 

fс  28-ден, N/mm2 43.5 37.7 
-13.4% 

34.6 
-20.5% 

31.8 
-26.9% 

49.1 
+12.9% 

45.5 
+4.7% 

50.7 
+16.6% 

ff  6 мес.н, N/mm2 10.5 9.7 9.8 9.2 10.8 10.9 11.6 

28-ден, N/mm2 52.1 48.5 
-6.9% 

44.6 
-14.5 

40.6 
-22.2% 

57.8 
+10.8% 

53.8 
+3.1% 

66.2 
+27.1 

Отн. ръст на fс , % +19.8 +28.6 +28.9 +27.6 +17.7 +18.2 +30.5 
 

Като обобщение на информацията, показана в таблица 6б може да се констатира че: 
• Замяната на част от цимента (от 10 до 20 %) с клиноптилолит (зеолит от находището 

в Бели пласт) в циментно-пясъчните разтвори с еднаква подвижност води и еднакво 
водо-свързващо отношение до намаление на якостта на огъване от 15 до 18 %, а на 
якостта на натиск от 13 до 27 %. На по-късна възраст – 6 месеца, споменатото 
намаление вече е значително по-малко – между 7 и 22%, т.е. приносът на 
пуцолановата реакция за нарастване на механичните показатели, при употреба на 
зеолит може да бъде регистриран след по-големи периоди на втвърдяване – 6 месеца 
и повече. Казаното се потвърждава и от най-високите стойности на относителния 
ръста на якостта на натиск на съставите със зеолит за периода от 28 ден до 5 месеца; 

• Замяната на 10 % от масата на цимента в циментно-пясъчните разтвори с пуцолит 
(смес от микросилициев прах и пепел - 50:50) в разтворите с еднаква подвижност и 
еднакво водосвързващо отношение, води до 8 % увеличение на якостта на огъване и 
13 % увеличение на якостта на натиск. За възраст 6 месеца увеличението на якостта 
на натиск спрямо контролната смес се запазва, което е доказателство на 
протичащото взаимодействие между добавката и продуктите на хидратация на 
портландцимента. Пуцолитът е двукомпонентна добавка, съдържаща бързореагиращ 
елемент – микросилициев прах и съставка, която допринася за нарастване на якостта 
на циментовия разтвор на възраст 90 дни и повече – пепел от ТЕЦ; 

• Замяната на 10 % от масата на цимента в циментно-пясъчните разтвори с 10 % смес 
от пуцолит и клиноптилолит от Бели пласт (1:1) води до увеличение на якостните 
характеристики около 3-5 % и за двете изследвани възрасти на съставите т.е. 
ситуацията е много сходна със състав 4. 

• Замяната на 10 % от масата на цимента в циментно-пясъчните разтвори с 10 % 
пепел от оризови люспи води до увеличение на якостните характеристики около 15 
% и около 30%, съответно за 28 дневна и 6 месечна възраст на съставите. 

 
Както е известно обемът на порите може да се представи по два начина – в cm3/g или в 

% от общият обем. Получените резултати еднозначно илюстрират общата тенденция за 
изменение на характера на поровото пространство на изследваните състави. На фигура 1 е 
представена интегралната крива на разпределение на порите по размери за 
циментопясъчните разтвори с еднаква консистенция, при променливо водосвързващо 
отношение, като обемът на порите е изразен в %. В този случай е трудно да се установят 
промените в поровата структура при различните състави.  
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Фигура 1 Интегрална крива на разпределение на порите по размери за разтворите от серия 
1 за възраст 28 дни 

 
 
Ако обаче обемът на порите се изрази в cm3/g то разликата става очевидна – фигура 2. 

Логично с увеличаване на количеството на водата за получаване на разтвори е една и съща 
подвижност се стига да нарастване на обема на порите 

 

 

Фигура 2 Интегрална крива на разпределение на порите по размери за разтворите от 
серия 1 за възраст 28 дни 

Диференциалните криви на разпределени на порите по размери се получават чрез 
диференциране на интегралните, те дават информация за преобладаващите размери на 
порите в даден интервал – фигура 3. 

От диференциалните криви на разпределени е видно, че с увеличаване на количеството 
на минералната добавка (зеолит) и нарастването на водоциментното отношение заедно с 
общия обем на порите нараства и техния среден радиус.  

В таблица 9 са представени данни за общия обем на порите за цименто-пясъчните 
разтвори с еднаква подвижност и променливо водоциментно отношение (серия 1) за възраст 
на съставите 28 дни и 6 месеца. Намаляването на общия обем е свидетелство за протичащите 
хидратационни процеси. Видно е, че при разтворите с минерални добавки изменението на 
обема на порите в един грам материал е по-голямо, което свидетелства за бавното 
взаимодействие на минералните добавки, особенно на зеолита с продуктите от хидратацията 
на портландцимента. Резултатите са представени в графичен вид на фигура 9. 
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Фигура 3 Диференциална крива на разпределение на порите по размери за разтворите от 
серия 1 за възраст 28 дни 

 
 

Заместването на част от цимента с пуцолит (10% по маса) разтвори води до намаление 
на общия обем на порите и практически не променя диференциалното разпределение на 
порите в сравнение с това при чистите циментови разтвори. Същото се наблюдава и когато 
се използва добавка от 10 % пуцолит и зеолит в съотношение помежду им 1:1. 

На база на цитираните в табл.7 експериментални резултати може да се твърди, че 
добавянето към чистия цимент на клиноптилолит от Бели пласт в количества 10 % и 30 % от 
масата на цимента не променя съществено общия обем на порите в циментовия камък на 
възраст на хидратация до 180 дни. 
 
Фигура 4 Интегрална крива на разпределение на порите по размери за разтворите от серия 

1 за възраст 6 месеца 

 

Таблица 7 Общ обем на порите cm3/g за разтворите от серия 1 
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Състав 

състав 0 състав 1 състав 2 състав 3 състав 4 състав 5 състав 6 
Обем на порите, 

cm3/g 28-ден 0.0667 0.0797 0.0884 0.0969 0.0592 0.0740 0.0592 

Обем на порите, 
cm3/g 6 месеца 0.603 0.0500 0.0597 0.0746 0.0496 0.0579 0.0494 

Отн. спад, % 9.6 37.2 32.4 23.0 16.2 21.8 17.1 
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Общото влияние на изследваните добавки върху диференциалното разпределение на 
порите по големина се изразява в това, че средния размер на порите в циментовия камък 
намалява, дължащо се на намаление на относителния дял на порите с радиус над 700 µм, а 
диференциалното разпределение на порите с размери до 600-700 µм не се изменя. 

Не се отчита пряка зависимост между специфичната повърхност на добавките и 
поровата структура на циментовия камък в циментите с добавка на зеолит. 

 
5 Насоки за бъдеща работа 
 
Използването на зеолит като минерална добавка показа, че при комбиниране с 

подходящи химични добавки може да се постигне чувствително намаляване на топлината на 
хидратация, като това е съпроводено с незначително намаляване на якостта на бетона. 
Пуцолановите реакции обезпечават плътна структура и по-висока химична и корозионна 
устойчивост на циментовите композити с добавяне на зеолит и особено с пепел от оризови 
люспи, в сравнение с тези без добавка. Това е важно при изграждането на масивни 
хидротехнически съоръжения, включително такива, които са в контакт с меки води. 
Предходни изследвания показват, че при съдържание на пепел, в количество 30 % от масата 
на свързващите вещества (цимент + активна минерална добавка) не се откриват следи от 
калциев хидроксид в състава на втвърдени циментови пасти. 

Една от най-активните хидравлични добавки на основа алумосиликат е активния 
метакаолин. За разлика от всички останали минерални добавки, които са природни суровини 
оло вторичен продукт от различни производства, активния метакаолин се произвежда с цел 
да бъде използван като минерална добавка. Той притежава силно развита специфична 
повърхнина - подобно на зеолита и значителна физико-химична активност – съизмерима с 
тази на микросилициев прах. Активни метакаолин се получава чрез загряване на каолинови 
глини до температура 600 – 900 оС. Това ни дава основание да смятаме, че при подходяща 
топлинна обработка на зеолита, същия би повишил своята активност. 

Интересно би било да се проучи ефектът от съвместното използване на пепел от 
оризови люспи и активен метакаолин – по отношение на механичните свойства на 
циментовите композити, състава на хидратните новообразувания и корозионната им 
устойчивост при действието на меки води. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА НА ДЕКОРАТИВНИ РАЗТВОРИ 
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАНИРАН ЕКСПЕРИМЕНТ 

 
Венцеслав Стоянов 1 

Резюме 
Чрез метода на планирания експеримент се изследва влиянието на компонентите на 

декоративни разтвори (бял портландцимент, дестилирана вода, натрошен мраморен вторичен 
продукт, природен зеолит и силноводоредуцираща добавка на поликарбоксилатна основа) 
върху свойствата: разстилане от пресечен конус, обемна плътност, якост на натиск на 28-
дневна възраст и водонасищане. Получените модели на използвания комбиниран D-
оптимален план показват, че факторите влияят в различна степен на изследваните свойства, 
като най-значимо е влиянието на активната минерална добавка. Оптималното заместване на 
цимент със зеолит е до 5 тегл.%, с което се постига повишаване на якостта на натиск при 
слабо изменение на технологичните свойства на разтворните смеси. За избраните граници на 
вариране на съотношенията между компонентите съществува възможност без използване на 
допълнително уплътнение да се получат бездефектни повърхности на втвърдените разтвори. 
За целта разтворните смеси трябва да са седиментационно неустойчиви, което се постига при 
относително високи нива на водосвързващото отношение и химичната добавка. 

 
INVESTIGATION OF PROPERTIES OF DECORATIVE MORTARS 

BASED ON DESIGN OF EXPERIMENTS 
 

Ventseslav Stoyanov 1 

Abstract 
The method of the planned experiment has been used to examine the influence of the 

components (white Portland cement, distilled water, crushed marble by-product, natural zeolite and 
modified polycarboxylate-based admixture) on some properties of the decorative mortars - static 
spread of a truncated cone, density, 28-day compressive strength and water saturation. The analysis 
of the models, achieved by a combined D-optimal plan, shows that the studied factors influenced to 
varying degrees of measured properties, as the most significant is the impact of active mineral 
additive. The optimal level of cement replacement with zeolite for strength and permeability 
properties of mortars is 5 wt. % with low changes of the technological properties. The experiments 
carried out in the wide range of components ratios proves that it is possible to obtain non-defect 
surfaces of hardened decorative mortars, realized without any consolidation of the fresh mortars. 
For this purpose, the mortars must be sedimentation-unstable, which is achieved at relatively high 
levels both of the water-to-binder ratio and the chemical additive.  
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Bonchev St., Block 1-4, 1113 Sofia, Bulgaria; e-mail: vensy.stoyanov@gmail.bg 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Приложението на декоративните (или архитектурните) разтвори е да разнообразяват и 
придават уникалност на всяка част от външния и вътрешен интериор – фасади, тераси, 
огради, чешми, колони, фонтани, рустики и корнизи, орнаметни ключови камъни, цветни 
фигури, скулптори и др. Сложността на изпълнените елементи и детайли, зависи от идеите 
на архитекта, художника или скулптора, но и от техническите възможности на самия 
материал, който се получава при смесване на бял цимент, пигменти и бели и/или 
декоративни добавъчни материали. Освен технологичните си предимства спрямо 
естествените скални материали декоративните разтвори трябва да притежават значителна 
дълготрайност както по отношение на запазвате на своите естетически качества, така и по 
отношение на агресивните атмосферни въздействия. 

В последните години в строителната практика масово навлезе самоуплътняващия бетон 
(СУБ). Основно му предимство в сравнение с конвенционалния бетон е ниското напрежение 
на срязване на сместа, осигуряващо способност за разтичане, самохоризонтиране, запълване 
на кофражни форми без необходимост от допълнително уплътняване, свободно запълване на 
пространства с висока степен на армиране [1-3]. Тези ефекти се осигуряват с влагане на 
относително голямо количество фини активни и/или инертни минерални добавки и 
силноводонамаляващи химични добавки – модифицирани поликарбоксилати [4]. 
Структурата на СУБ е плаваща, но поради затежнената и силно вискозна матрица бетонната 
смес има висока устойчивост срещу разслояване. При СУБ се постигат по-големи ранни 
якости с получаване на практически бездефектни повърхности, като основните недостатъци 
на СУБ се свеждат до повишено съсъхване [5], въздуховъвличане [6] и необходимост от 
прецизно дозиране на компонентите [7]. 

Описаните свойства на СУБ показват потенциалните предимства при направа на 
декоративни разтвори на основата на технологията на СУБ. От особен интерес е да се изучи 
влиянието на отделните компоненти и на тяхното съотношение върху свойствата на 
разтвори, изпълнение с високи съдържания на фини фракции и поликарбоксилатна химична 
добавка. Поради предварителния характер на изследванията, те са проведени с достъпни 
материали. За получаване на по-пълна информация при намален брой на експериментите в 
настоящата работа е използван планиран експеримент. 

 
КОМПОНЕНТИ И СЪСТАВИ 

Експериментите са проведени с използване на следните компоненти: 
(1) бял портландцимент, CEM I/ 52,5 N, производство на Titan Cement Company SA, 

Гърция; специфична плътност – 3,06 g/cm3, специфична повърхност – 4400 cm2/g и 
нормена гъстота – 30,0%. 

(2) натрошен мраморен вторичен продукт (мраморно брашно); ъглести частици, 
специфична плътност  – 2,71 g/cm3, от които 34,4 тегл. % са с размери под 0,125 mm, 
а 18,2 тегл. % – с размери под 0,063 mm;  

(3) термоактивиран при 500°C природен зеолит – находище с. Бели Пласт, Кърджали 
област, България, с последващо негово смилане до получаване на частици с размер 
до 0,8 mm; специфична плътност – 2,15 g/cm3; плътност в свободно насипно 
състояние – 0,81 g/cm3; водопоглъщане – 68 cm3/100g; 

(4) силноводоредуцираща добавка на поликарбоксилатна основа – Sika® ViscoCrete-
3075 (SVC), която е напълно разредима във вода, не съдържа хлориди, не забавя 
свързването; плътност – 1,07 g/cm3; препоръчително количество за направа на СУБ –
 1,0-2,0 % от теглото на цимента. 

Използваният природен зеолит е с по-ниска чистота в сравнение със синтезираните 
зеолити, и притежава характерен светлокафяв цвят, дължащ се на глинести включения. 
Пластифициращата добавка също има светлокафяв цвят. По този начин, освен че 
втвърдените разтвори придобиват характерно антично оцветяване, настоящото изследване 
позволява проследяване на оцветяването на образците в зависимост от вложените 
компоненти. 
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Тъй като поставената задача има вид на изследвания с предварителен характер при 
ограничена област на изменение на факторите и без търсене на локален екстремум на 
измервана характеристика се прие използване на D-оптимален план на експериментите. 
Математичното моделиране, чрез който се оценява влиянието на различните фактори върху 
изменението на изследваните величини, се прие да се осъществи с регресионни модели при 
три нива на изменение на факторите. По този начин освен намаляване броя на изпитваните 
състави, остава възможността при необходимост за добавяне на допълнителни точки (опити) 
към вече изпълнения план. 

На основата на литературна справка и предварителни експерименти се прие изпитване 
на разтвори с постоянно тегловно съотношение между свързващи вещества (бял 
портландцимент и зеолит) и мраморно брашно – 1:2. При избрания комбиниран D-оптимален 
план чрез две от променливите се описва състава на смесеното свързващо вещество:  

• Z1 – количество на цимента – от 66,7 % до 100 %; 
• Z2 – количество на зеолита – от 0 % до 33,3 %. 

При експериментите се прие общото тегло на двата компонента на смесеното 
свързващо вещество да е константа, което позволи проследяване изменението на 
количеството на зеолита като част от общото свързващо вещество – означено с променливата 
X1. В допълнение са изследвани два фактора с граници на изменение в тегловни проценти от 
общото количество свързващо вещество, както следва: 

• X2 – водосвързващо отношение – от 0,35 % до 0,40 %; 
• X3 – количество на химичната добавка – от 1,5 % до 2,5 %. 

Приетите граници на изменение на факторите са относително големи, което позволява 
значително изменение на обработваемостта на разтворите. Разтворните смеси с голямо 
съдържание на зеолит, ниско водосвързващо отношение и висок процент на химичната 
добавка трудно се уплътняват. От друга страна разтворите без влагане на активна добавка и 
високи стойности на останалите два фактора имат тенденция на разслояване и водоотделяне. 

При горепосочения избор на фактори и нива на вариране и при задаване квадратичен 
модел на обработка са генерирани 18 опита (моделни точки). Освен това са зададени още по 
три моделни точки за оценка на неадекватността и повторяемостта, без да се провеждат 
контролни опити в центъра на факторното пространство. В табл.  1 са показани съставите на 
декоративните разтвори, с които се проведоха изпитванията. Смесеното свързващо вещество 
е представено в реален вид с тегловната част на компонентите. Факторите са представени в 
кодиран вид на тяхното изменение на три нива. Експериментите са проведени при случайна 
последователност. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТИ И МОДЕЛИ 

Декоративните разтвори със съотношения в масови части, които са описани в табл. 1, са 
приготвени с достатъчен обем за осъществяване на заложените изпитвания. Приготвянето на 
разтворите следва последователността, описана в т. 6 на EN 196-1:2005, като химичната 
добавка се подава чрез дестилирана водата. Времетраенето на хомогенизирането се лимитира 
от постигане на самохоризонтиране на сместа при максимална продължителност на смесване 
в последния етап (т.е. при висока скорост) от 120 s. Обработваемостта на разтворите се 
определи чрез диаметър на разстилане от пресечен конус с размери на основите – 70 mm 
(горна) и 100 mm (долна) и височина 60 mm. Това свойство моделира процеса на полагане на 
разтвора и е свързано с граничното напрежение на срязване на материала. Другото условие 
за смес за СУБ [8, 9] – времето за изтичане от V-образна плоска фуния, което е технологично 
свойство, свързано с ефективния вискозитет, не е представено за разглеждане в настоящата 
работа, тъй като при заложената технология на изготвяне на декоративни елементи 
разтворите не се транспортират. В допълнение се определи устойчивостта срещу разслояване 
с наблюдения за значима седиментация в разтворобъркачката, съществуване на граница на 
разделяне при експеримента с разстилане от пресечен конус и водоотделяне на разтворите в 
запълнените кофражни форми. 
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Таблица 1. Състав на разтворите с описание на нивата на вариране на факторите при 
планирания експеримент и данни за определените свойства 

(целеви функции на планирания експеримент) 
 

компоненти дефекти 
ци- 
мент 

зео- 
лит В/Св хим. 

доб. 
обемна 
плътност

раз-
сти- 
лане 

седи-
мен-
тация 

якост 
на 

натиск 

водо- 
наси- 
щане 

от-
долу 

от-
страни

екс-
пери-
мент Z1 Z2 X2 X3 kg/m3 cm  N/mm2 %   

1 1,000 0,000 -1 -1 2379 29,8 0 101,6 6,78 1 2 
2 1,000 0,000 -1 0 2403 31,1 0 95,6 6,68 1 2 
3 1,000 0,000 -1 1 2420 35,0 1 101,3 6,58 1 0 
4 1,000 0,000 0 0 2407 35,5 1 107,0 7,34 0 1 
5 1,000 0,000 0 1 2394 35,0 1 100,6 7,39 0 1 
6 1,000 0,000 1 -1 2387 35,5 1 93,3 6,95 0 0 
7 1,000 0,000 1 1 2390 36,0 1 94,4 6,66 1 1 
8 0,917 0,083 1 0 2351 29,5 0 95,8 6,46 0 0 
9 0,833 0,167 -1 0 2290 19,1 0 98,1 6,19 1 2 
10 0,833 0,167 -1 1 2327 33,5 0 96,7 6,33 1 1 
11 0,833 0,167 0 -1 2270 13,3 0 89,8 6,44 1 2 
12 0,833 0,167 1 -1 2268 16,5 0 85,2 6,55 2 2 
13 0,750 0,250 0 0,5 2257 17,4 0 87,8 6,25 1 1 
14 0,667 0,333 -1 -1 2198 10,0 0 68,3 7,59 1 1 
15 0,667 0,333 -1 1 2208 10,7 0 87,7 6,87 1 2 
16 0,667 0,333 0 -1 2192 12,4 1 67,7 6,65 1 1 
17 0,667 0,333 1 -1 2140 10,0 0 70,5 7,52 2 2 
18 0,667 0,333 1 0 2171 15,2 0 80,3 6,89 1 1 
19 0,667 0,333 1 1 2221 21,2 0 76,3 6,48 1 1 
20 0,833 0,167 -1 1 2346 33,0 0 102,0 6,04 1 2 
21 0,833 0,167 1 -1 2284 18,4 0 100,0 6,46 1 1 
22 0,667 0,333 -1 -1 2135 10,0 0 68,6 7,85 1 1 
23 0,667 0,333 -1 1 2202 10,6 0 86,5 6,88 2 2 
24 0,667 0,333 1 1 2225 20,8 0 79,8 6,47 2 1 

Забележка: Съкратените обозначения в колонките на таблицата са: В/Св – 
водосвързващо отношение, (0) – липса на седиментация на разтвора или видими дефекти по 
повърхността на призмите; (1) – съществуване на седиментация или повърхностни дефекти; 
(2) – съществуване на много дефекти по повърхността.  

 
За определяне на якостта на натиск се направиха призматични проби с размери 

40×40×160 mm по методиката, описана в т. 7 на БДС EN 196-1:2005. Разтворите с диаметър 
на разстилане над 24 cm, се изливат в кофражните форми без да се прилага допълнително 
уплътняване. Декофрирането се осъществява след 24 часа отлежаване във влажна камера, 
след което чрез наблюдения се определя съществуването и количеството на видимите 
дефекти (некапилярни макропори, въздушни пори, шупли и др.) по долната и страничните 
повърхности на призмите, които са в контакт с металните кофражни форми и са с размери 
40×160 mm. Пробите отлежават до 28-тия ден във вода, след което се изпитват за якост на 
натиск по стандартен начин върху прерварително разполовени проби (изпитване на опън при 
огъване). 

Обемната плътност и водонасищането на изпитваните разтвори се определи с кубични 
пробни тела с размери 31,5×31,5×31,5 mm, които бяха изготвени едновременно с 
призматичните образци. Изсушените до постоянна маса пробни тела се измерват и претеглят, 
като по този начин се определи тяхната обемна плътност. След това те се поставят в съд 
върху скара без да се допрат помежду си и до дъното, заливат се с вода и системата се 
загрява и оставя да кипи в продължение на пет часа. Теглото на водонаситените пробни тела 
се определя след 24 часа, когато водата и потопените в нея проби са напълно изстинали.  
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Във всяка точка от експеримента са извършени по минимум три наблюдения или 
измервания за изследвано свойство, след което в моделите се заложи тяхната 
средноаритметична стойност. В съответствие с плана за провеждане на експериментите за 
измерваните величини Yj са търсени полиномиални модели от втора степен от вида: 

 
3 3

2
0

1 1
j i i i i ij i j

i i i j

Y b b X b X b X X
= = ≠

= + + +∑ ∑ ∑ ,                                                                       (1) 

където символът 
i j≠
Σ  означава сумиране по неповтарящите се произведения на Xi и Xj. 

При изследване влиянието на факторите върху показателите, които се определят чрез 
наблюдение, се търсят линейни модели както по отношение на компонентите на смесеното 
свързващо вещество, така и на останалите фактори. Те имат вида: 

 
3 3

0 1 1
1 2

j i i i i
i i

Y b b X b X X
= =

′ ′ ′ ′= + +∑ ∑ ,                                                                                        (2) 

като при изследването за стойността на jY ′  се задават стойностите, описани в табл. 1.  
 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

След обработка на получените резултати с програма за регресионен анализ са получени 
коефициентите на регресионните уравнения от вида (1) за всяка от измерваните величини. 
Извършена е проверка за значимост на коефициентите и проверка за адекватност на модела 
по критерия на Фишер. От регресионният анализ се установи, че получените уравнения 
адекватно описват експерименталните резултати при 95 % доверителна вероятност и грешка 
на експеримента съответно 52,1 kg/m3 за плътността, 5,71 N/mm2 за якостта на натиск и 
0,32 % за водонасищането. Влиянието на факторите върху измерваните характеристики в 
графичен вид е представено на фиг. 2 (изолинии при двете стойности на диаметъра на 
разстилане - – 24 cm и 26 cm [8, 9]) и фиг. 3 (квазиеднородни модели с постоянни стойности 
на водосвързващото отношение и поликарбоксилатната добавка). 
 

 а)  б) 

Фигура 2. Изолинии на разстилане – 24 cm (а) и 26 cm (б) при вариране количеството на 
зеолита като част от общото свързващо вещество, представени в координатана 
система водосвързващо отношение и количество на поликарбоксилатната добавка. 

 
Представените на фиг. 2 изолинии описват граничните случаи за разстилането от 

пресечен конус – технологично свойство, при които една разтворна смес се разглежда като 
матрица за направа на СУБ. Анализът на данните сочи силното влияние на количеството на 
зеолита върху диаметъра на разстилане при запазване характера на изменение. За едни и 
същи стойности на водосвързващото отношение и количеството на вложената химична 
добавка диапазонът на вариране на зеолита за постигане на зададено разстилане от 24-26 cm 
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e около 2 тегл. %. При определени стойности на водосвързващото отношение и заместване 
на цимент със зеолит е възможно постигане на това разстилане единствено с вариране на 
количеството на химичната добавка. 

Анализът на квазиеднородните модели показва, че заместването на цимент със зеолит 
води до намаляване на плътността. Това се дължи на по-ниската плътност на зеолита и 
въздуховъвличането по време на интензивното смесване, което е почти пропорционално на 
вложеното количество минерална добавка (фиг. 3а). С увеличаване на водосвързващото 
отношение плътността на втвърдените разтвори намалява, като влагането на зеолит 
увеличава степента на това намаляване. Особено силно е изразено влиянието на 
поликарбоксилатната добавка. При използване на 2,5 % от масата на свързващите вещества, 
което е 1,83 % от масата на всички частици с размери под 63 µm, сместа е особено плътна, 
следствие на по-доброто пакетиране на отделните частици и характерното влияние на 
добавката. Тези процеси водят до повишена склонност към водоотделяне, като седимента 
(сместа след отстраняване на отделеното циментово мляко) е с висока плътност. 
 

 a) 

 
      Легенда 

 водосвързващо 
отношение добавка 

0,350 2,0 
0,375 2,0 
0,375 1,5 
0,375 2,5 
0,400 2,0  

 б)  в) 

Фигура 3. Влияние на количеството на зеолита върху плътността (а), якостта на 
натиск (б) и водонасищането (в) при характерни нива на факторите. 

 
Моделните зависимости за изменението на якостта на натиск при вариране на 

изследваните фактори показват, че зеолитът проявява своята пуцоланова активност. При 
влагане до 10 % зеолит якостта на натиск 28-ия ден приема почти постоянна стойност в 
интервала 95-105 N/mm2. С повишаване количеството на зеолита якостта на натиск силно 
намалява, като при 33 % заместване на зеолит това намаление е от 15 % (при 2,5 % добавка) 
до 30 % (при 1,5 % добавка). Тези резултати кореспондират с влиянието на изследваните 
фактори върху водонасищането (фиг. 3в). Обемът на откритите пори намалява с нарастване 
количеството на химична добавка и приема минимална стойност в диапазона 10-30 % зеолит 
като част от общото свързващо вещество. 
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 a) 

 
      Легенда 
 
Количество на зеолита, като тегловен 
процент от общото свързващо вещество 

0 % 
5 % 

10 % 
20 % 

  
 Без влагане на зеолит: 

Област на силна 
седиментация на разтвора 
Област на получаване на 
бездефектна повърхност  

 б)  в) 
Фигура 4. Влияние на водосвързващото отношение и количествата на зеолита и 
химичната добавка върху седиментацията на разтворите (а) и дефектите върху 

повърхността на призмите – отдолу (б) и отстрани (в). 
 

След обработка на експерименталните данни за изследваните качествени показатели са 
получени коефициенти на регресионните уравнения от вида (2), като влиянието на факторите 
в графичен вид за конкретни стойности на влагане на зеолит е представено на фиг. 4. 
Анализът на зависимостите показва, че хомогенността на разтворите в еднаква степен зависи 
от водосвързващото отношение и количеството на химичната добавка. Заместването на част 
от белия цимент със зеолит повишава устойчивостта срещу разслояване, като при 5 % 
съдържание на активна минерална добавка разтворите показват седиментация само при 
максимални стойности на останалите два фактора (фиг.  4а). 

Дефектите по долната страна на призмите (фиг.  4б), която е повърхността в контакт с 
дъното на кофражната форма, силно зависят от водосвързващото отношение и съдържанието 
на зеолит, като при ниско съдържание на зеолит практически не се влияе от количеството на 
поликарбоксилатната добавка. Количеството на дефектите по страничните повърхности е по-
голямо, като те намаляват с увеличаване количествата на направната вода и химичната 
добавка. Заместването на цимент със зеолит води до нарастване броя на дефектите, като 
бездефектни повърхности се получават при ниско съдържание на минерална добавка и 
максимални стойности на останалите два фактора. Интересно е да се отбележи, е при високи 
количества на зеолит характерът на зависимостите силно се променя, което показва, че 
уплътняването също влияе върху количеството на повърхностните дефекти. 
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При решаване на оптимизационна задача за получаване на бездефектна повърхност се 
установява, че необходимо условие е разтворът да е седиментационно неустойчив (фиг. 4). 
Разстилането от конус на този разтвор е в рамките 32-35 cm, което е значително по-голямо от 
условието за разслояване на разтворите, които са матрица за направа на самоуплътняващи 
бетони (фиг. 2) [8, 9]. В този случай получените декоративни разтвори се отличават с 
относително големи плътност (2390-2420 kg/m3) и якост на натиск (95-100 N/mm2). 
Същевременно максималното количество за влагания зеолит следва да се ограничи до 
5 тегл.% от смесеното свързващо вещество. По този начин разтворите придобиват 
характерно оцветяване, техните технологични свойства не се променят, а зеолитът 
допълнително уплътнява микроструктурата на втвърдените състави, водещо до постигане на 
по-големи якости и увеличаване тяхната експлоатационна дълготрайност.  

 
ИЗВОДИ 
Проведените експерименти показаха, че при избраните граници на вариране на 

съотношенията между компонентите на декоративни разтвори (бял портландицмент, 
дестилирана вода, натрошен мраморен вторичен продукт, термоактивиран природен зеолит и 
силноводоредуцираща добавка на поликарбоксилатна основа) съществува възможност за 
получаване на бездефектни повърхности на втвърдените разтвор без използване на 
допълнително уплътнение. За целта разтворните смеси трябва да са седиментационно 
неустойчиви, което се постига при относително високи нива на водосвързващото отношение 
и химичната добавка. При съставите, удовлетворяващи едно от условията за матрица за 
направа на самоуплътняващи бетони – диаметър на разстилане от пресечен конус, не се 
постига бездефектна повърхност. 

Анализът на моделите на осъществения комбиниран D-оптимален план показва, че 
изследваните фактори – количество на зеолита като част от общото с цимента свързващо 
вещество, водосвързващо отношение и количество на химична добавка – оказват влияние в 
различна степен на изследваните свойства – разстилане от пресечен конус, обемна плътност, 
якост на натиск на 28-дневна възраст и водонасищане. Най-значимо е влиянието на 
хидравличната добавка, като оптималното й влагане е до 5 тегл.%, с което се постига 
повишаване на якостта на натиск при слабо изменение на технологичните свойства. 
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НАТОВАРВАНЕ И ДЕФОРМАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕН ПЪТ  
ВЪРХУ НАСИПНА ЯЗОВИРНА СТЕНА 

 
Димитър Тошев 1, Чавдар Колев 2, Тоньо Чолаков 3 

Резюме 
Многобройни са случаите, когато язовирните стени са част от пътната инфраструктура, 

при която автомобилни пътища са разположени по короната на язовирни стени. Често пъти 
се наблюдават различни типове деформации или разрушения по тялото на стената в резултат 
на двойното й предназначение. Характерът на възникналите проблеми е в сферата, както на 
хидротехниката и пътните конструкции, така и на земната механика. 

На базата на няколко характерни примерr у нас и в чужбина са разгледани и 
класифицирани причините за подобни деформации и разрушения, проблемите на 
конструирането и експлоатацията, както и различни подходи за анализ и решения. 

 

LOADING AND DEFORMATION OF MOTOR ROAD ON EMBANKMENT DAM 
 

Dimitar Toshev 1, Chavdar Kolev 2, Tonyo Cholakov 3 

Summary 
There are numerous cases where dams form part of traffic infrastructure with motor ways 

running on the dam crests. Various types of deformations or decays in dam bodies are observed 
frequently as result of the dam dual function. Hydraulic and road structures and soil mechanics are 
both at the bottom of occurring problems.  

Reasons for similar deformations and damages, construction and operation problems, various 
analysis approaches and decisions are all treated and qualified on the basis of characteristic 
examples.  
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Увод 
Строителството на язовирни стени наред с основното предназначение на регулира 

водния отток много често решава и проблеми свързани с изграждане на пътната 
инфраструктура. Язовирните стени създават връзка между два бряга, разделени от трудно 
достъпна клисура. Често срещан случай е преминаването на автомобилен път по короната на 
язовирна стена, а в редица случаи и на ж.п. линии. Така те по естествен начин се превръщат 
и в добра предпоставка за съобщителна връзка, стига в района да има необходимост от 
такава. По принцип язовирните стени имат осигурена устойчивост и висока плътност, 
независимо от своя конструктивен тип, материал или конфигурация и форма. Като 
гравитационни съоръжения основното полезно натоварване при тях е от хидростатичния 
натиск, уравновесяван от огромното им собствено тегло. Ето защо те поначало са отлична 
основа за изграждане на транспортно трасе по тяхната корона. Короните на язовирните стени 
поначало се оформят като път, но тук се разглеждат проблемите на насипните язовирни 
стени при висока интензивност на движението върху тях. 

Въздействието на преминаващите транспортни средства върху стената в комбинация с 
различните хидравлични и атмосферни въздействия с течение на времето неминуемо води и 
до различни типове деформации или повреди в насипа на стената. Характерът на 
възникналите проблеми е в сферата, както на хидротехниката и пътните конструкции, така и 
на земната механика. 

 
1. Принципи за съвместяването на път върху язовирна стена 
Няма нормативна забрана за разполагането на пътища от републиканската мрежа по 

короните на язовирните стени. От техническа гледна точка съвместяването на стената и пътя 
следва да удовлетворява едновременно специфичните изисквания на двете съоръжения: 

• Като хидротехническо съоръжение язовирната стена трябва да е 
водонепропусклива, добре уплътнена, устойчива на водните въздействия и 
земетръс, с ограничени контролирани деформации, бронирана срещу вълновите 
въздействия, защитена от ерозия и вътрешна суфозия. 

• Като легло на пътна или ж.п. конструкция стената следва също да притежава висок 
модул на еластичност, ограничена деформируемост във вертикална посока, 
хомогенност на якостните и деформационни характеристики по цялата дължина, 
достатъчна ширина на короната за осигуряване на габарит, в т.ч. широк банкет и др. 

Най-често стените, съвместени с път от републиканската мрежа са земнонасипни, но 
има и други типове, както каменнонасипните стени ”Голям Беглик” и „Белмекен” или 
бетоновите стени ”Кричим”, ”Ивайловград” и др. 

 
2. Процеси на взаимодействието във времето 
Дългогодишната експлоатация на стената и пътя обикновено се отразяват негативно 

върху техническото състояние на съоръженията. Една актуална тема през последните години 
е стареенето на язовирните стени и на техните конструктивни материали. При техния анализ 
можем да разгледаме по отделно натоварванията и въздействията, състоянието на 
конструкциите и състоянието на основата. 

 
2.1. Развитие на натоварванията и въздействията 
Принципът за развитието на експлоатационните товари е, че те имат посока на 

нарастване, породено от естествения стремеж към ефективност. При транспортните средства 
този принцип подчертано е налице и можем да го подразделим на нарастване на 
товароносимоспособността, на размерите и на скоростта на движение на превозните 
средства. Трите фактора въздействат върху пътя и изискват периодично повишаване на 
неговата носеща и пропускателна способност. От своя страна с нарастване на скоростта се 
повишава и допълнителния фактор – динамичното въздействие.  

От хидравличните въздействия върху стената и основата трайните промени са 
нарастването на филтрацията, отлагането на наноси, проявата на вътрешна и външна ерозия 
и абразия на водния откос. Общото натоварване в основата и тялото на стената в крайна 
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сметка също нараства, макар и с малък процент, главно от временните експлоатационни 
товари.  

 
2.2. Промени в състоянието на конструкцията 
Очакваните промени в конструкцията с течение на времето са стареене на материалите, 

износване на настилката, евентуално напукване или слягане, местна загуба на устойчивост 
(пластифициране), поява на неравности, вълни и коловози по пътното платно и др. От гледна 
точка на пътя се развиват характерните за насипите процеси.  

 
2.3. Промени в земната основа 
Видът на земната основа предопределя развитието на процесите във времето. При 

скална основа е важно да се следи филтрацията и поява на течове при наличие на карст или 
развити пукнатинни системи. За дисперсните почви най-важно е да не се достигне до 
граничната стойност на носещата способност, но преди това могат да се зародят процеси на 
пълзене и пластифициране. Не са малко и особените случаи на стени върху слаба почва 
(напр. тиня), когато почвата е в гранично равновесие, поради което се налага периодично да 
се вземат стабилизационни мерки в съответствие с данните от режимните наблюдения. 
Именно в тези случаи значителното нарастване на експлоатационните товари от превозните 
средства могат да породят най-голям проблем.  

 
Характерeн пример за деформации на стена с път по короната 
 
2.4. Описание на съоръжението и земната основа 
Язовирна стена "Мандра" е изградена в тясната част на "Мандренското блато" между 

ж.к."Меден рудник" на гр. Бургас и с. Твърдица. По короната й преминава път за връзка 
между двете населени места. 

Стената е съоръжение от първи клас с височина 7 m. Състои се от насипна част и 
преливник на десния бряг като продължение на стената. Дължината на язовирната стена с 
участъка над преливника е 1950 m. Ширината на короната е 7 m.  
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Фиг.1. Язовирна стена “Мандра”. Надлъжен геоложки профил 

a - Коти; b – Разстояния;  
1 - Насип от глина; 2 – Тиня; 3 – Пясъци; 

5 - Песъчливи глини; 6 - Андезити и туфобрекчи 
 

Земната основа в двата крайни участъка от короната представлява тиня, на места с 
черупки и скални късове (фиг. 1). В тези участъци през над четиридесет годишната 
експлоатация са регистрирани по-интензивни премествания на геодезическите марки и 
многократно напукване на пътната настилка, което нараства през последните години. 
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В междинния участък основата е предимно от средно до едрозърнести пясъци. Там 
движението на реперите е обичайно.  

Тинята, с максимална мощност преди изграждането на насипа 7m, при насипването на 
язовирната стена е намалила мощността си поради изтласкване и уплътняване и сега 
дебелината й е 4,50 m под короната на стената и 5,70 m в петата на въздушния откос. Тинята 
е тиксотропна, с намалена якост на срязване при динамично въздействие. 

Голямо слягане и потъване на насипа е проявено още по време на изграждане на 
стената в началото на шестдесетте години на миналия век. Геоложките условия в створа 
благоприятстват продължително слягане на насипа, най-силно изразено под короната на 
стената. Появяват се пукнатини по пътната настилка. Повишената интензивност и скорост на 
движението засилват динамичните ефекти. Липсата на банкети на пътя е предпоставка за 
дестабилизиране на връхната част на откоса. Трябва да се отбележи, че нормалната практика 
у нас е била да не се оразмеряват язовирните стена за такива динамични въздействия, а да се 
ограничават динамичните въздействия от транспортни средства. 

За решаване на възникналия проблем през последните години са изпълнени редица 
укрепителни мерки: 

• Затежняващ контранасип в петата на въздушния откос за сеизмично осигуряване от 
VІІ степен съгласно действащите нормативи. При проектирането стената е попадала 
в сеизмична зона от VІ степен и оразмеряване на земетръс не е било необходимо. 
След изграждане на контранасипа напукването по короната на стената е 
продължило и дори е станало по-интензивно; 

• Ограничено е пълненето на язовира до кота 3,70 m, което е на 0,50 m под 
нормалното работно водно ниво. По този начин е редуцирано нивото на 
водонасищане на насипа; 

• Анализът на последните режимни наблюдения показва, че деформациите не са 
затихнали. Атмосферните води проникват в насипа през пукнатините в настилката, 
оводнява стената и дори проникват директно в пиезометрите.  

Относително големите размери на надлъжните пукнатини, разположението им по 
периферията на пътното платно и големите амплитуди на слягане подсказват за плитко 
хлъзгане и пластифициране на земната основа. Процесите са аналогични по двете ленти на 
движение, но от страната на въздушния откос те са по-силно изразени. Трябва да се има 
предвид, че водният откос е по-полегат, укрепен е с каменна защитна облицовка (броня), в 
голяма част подсилена с бетон и че дясното пътно платно завършва с бетонов парапет. 

 
2.5. Анализ на устойчивостта на конструкцията 
Анализът за поведението на стената е проведен чрез моделиране на напречен профил в 

най-неблагоприятната зона и изследване на нейната устойчивост по класическия метод на 
Фелениус – Терцаги. Приети са следните физико – механични показатели за земната основа и 
тялото на земнонасипната язовирна стена: 

• Основа от тиня: φ=0; с=30 кРа; γ = 16,5 kN/m3 . 
• Насипна стена от глина: φ=12°; с=22 кРа; γr=19.2 kN/m3; γn=18.8 kN/m3. 
• Затежняваща берма от скална маса: φ=35°; с=0 кРа; γr=20.5kN/m; γn=18.8 kN/m3. 
• Пътна конструкция: φ=35°; с = 0; γn = 20.5 kN/m3. 

За всички разглеждани случаи е прието, че язовирът е пълен до преливната си кота, 
което от хидравлична гледна точка е най-неблагоприятното състояние за устойчивостта на 
стената.  

При тези предпоставки първо е проверена устойчивостта на стената при статични 
товари, без външно натоварване (без превозни средства). Установено е, че коефициентът на 
устойчивост (факторът на сигурност) е K=1,58, което потвърждава достоверността на 
приетия модел за изследване (фиг. 2). 
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Фиг.2. Устойчивост на въздушния откос на язовирна стена «Мандра» 

Вторият изследван случай е, когато стената се натовари с триосни самосвали при 
следните предпоставки:  

• Общо статично тегло от 20t; 
• Коефициент на динамичност  kdin.= 1,30; 
• Псевдостатичен общ товар от товарния автомобил: G = 20 x 1.30 = 26 t = 260 kN; 
• Общо натоварване от задните две оси: 0.8 х 260 = 208kN; 
• Прието натоварване: две концентрирани сили (ивици по 1m в надлъжно 

направление) с интензивност по 100 kN (10t), разположени само по лявата пътна 
лента (откъм сухия откос), където са се появили надлъжни пукнатини.  

 
Полученият минимален коефициент на устойчивост при това товарно състояние е по-

нисък от единица. Кръгово – цилиндричната хлъзгателна повърхнина е плитка, в 
периферията откъм сухия откос и пресича пътната конструкция. Това е реалното състояние 
при натоварване от преминаващите тежки превозни средства и обяснява появата на 
надлъжни пукнатини по настилката. 

В анализа е заложена стандартна пътна конструкция. Следователно, под 
продължителното въздействие на много тежки товарни превозни средства отново ще се 
стигне до разрушаване, както на пътя, така и на част от стената. Ето защо надеждното 
решение на проблема е потърсено в специално усилване на пътната конструкция: 

 
В третия изследван случай има натоварване 2 х 80kN от движещи се тежки автомобили 

(от типа на TIR) по лявата лента, но пътната конструкция е моделирана като армирана с 
геомрежи, които я вкоравяват и подобряват преразпределителната й способност. В модела 
това се изразява чрез привнасяне на кохезия в зоната на пътната конструкция със стойност 
50 kPa.  

При тази нова предпоставка се получава минимален коефициент на устойчивост К∼1 с 
повърхнина на срязване през пътната конструкция и К = 1,12 за повърхнината през тялото на 
язовирната стена, което надхвърля нормативната стойност от 1,165 за особеното съчетание 
на този клас язовирна стена. 

 
В четвъртия вариант е проверен случая на натоварване с динамичен товар 2х73 kN от 

тежко возило 14t по лявата лента (Фиг. 3). Това натоварване води до гранично равновесие на 
пътната конструкция (К=1,011) и нормативна сигурност срещу хлъзгане с част от въздушния 
откос (К=1,249).  

 
В петия случай е изследвано товарно състояние, при което два от най-тежките 

автомобили натоварват статично двете ленти на пътя и стената (в неподвижно състояние 
един до друг или колона от много бавно движещи се такива автомобили). Моделирани са 4 
концентрирани сили по 56 kN. Стойността е получена след разделяне на максималната 
стойност от 73 kN на  kdin.= 1,30. Полученият коефициент на устойчивост е 1,25, колкото е и 
неговата нормативна стойност при основни силови въздействия(фиг. 4).  
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Фиг.3. Устойчивост при динамичен товар 14t 
(2x73kN) и пътна конструкция усилена с 

геомрежа 

Фиг.4. Устойчиност при статичен товар 2х14t 
(4x56kN) и пътна конструкция усилена с 

геомрежа 
 
Смятаме, че случаят с натоварване от най-тежките автомобили по двете пътни ленти с 

псевдостатичен товар не е меродавен, защото той може да се реализира за съвсем кратки 
интервали от време (2 ÷ 3 секунди) при разминаване, което не може да мобилизира 
развитието на пластичните деформации в земната основа. 

 
2.6. Изводи от анализа на устойчивостта 
Основните изводи, които произтичат от стабилитетни проверки са:  
• Общата устойчивост на язовирната стена не е застрашена; 
• Проявените деформации по пътя са резултат от значително нарасналата 

интензивност на експлоатационния товар през последните повече от 10 години; 
• Традиционно проектираната нова пътна конструкция е недостатъчна да понесе 

съществуващата интензивност на движението от гледна точка на общата и местна 
устойчивост на земната основа; 

• Прилагането на армирана с геомрежи (или геоклетки) пътна конструкция може да 
понесе натоварването чрез поемане на срязването в периферията при откосите; 

• При постигане на допълнителна кохезия в армираната пътна конструкция, може да 
се гарантира безпрепятствено движение на товарни автомобили с общо тегло до 20t 
и скорост до 40 km/h. Пропускането на по-тежки автомобили от 20t изисква по-
силно армирана пътна конструкция, което има две важни неудобства. На първо 
място се налага удълбочаване на изкопа в стената за полагане на по-дебела пътна 
конструкция, при което се нарушава макар и временно необходимата водоплътна 
височина на язовирната стена и се оскъпява строителството, за което се изисква още 
по-обстоен техническо - икономически анализ. 

 
Заключения 
На фона на изследванията за язовирна стена „Мандра” се налагат няколко заключения 

за строителството и експлоатацията на насипни стени представляващи част от пътна 
инфраструктура: 

1. Режимните наблюдения на стената и пътя върху нея са основата на 
експлоатационния анализ на съоръжението; 

2. Повишаването на интензивността на движението неминуемо изисква навременно 
реконструиране на пътя, за да не се допуснат повреди и деформации в язовирната 
стена; 

3. Изрядната пътна конструкция предпазва стената от инфилтрация на вода през 
короната и неблагоприятно оводняване на насипа; 

4. При слаба земна основа ограничаването на скоростта на превозните средства е 
мярка срещу пластифициране и втечняване; 

5. Армираните почви са надеждна конструкция при много тежко движение на 
транспортни средства. 
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УСИЛВАНЕ НА ОГЪВАНЕ СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ С ПОМОЩТА НА 
ВЪНШНО ЗАЛЕПЕН КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ:ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕН 
АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРУШАВАНЕ НА АДХЕЗИЯТА 

 
Тодор Желязов 1, Димитър Дончев 1, Жул Аси 2, Алекс Ли 3 и Ив Делмаз 4 

Резюме 
Композитните материали се налагат постепенно като привлекателна възможност в 

случай на необходимост от усилване и възстановяване на съществуващи инженерни 
съоръжения. Същевременно, при прилагането им, е необходимо да бъде отчетена 
възмoжостта да възникнат крехки форми на разрушение. Тези форми на разрушение са 
свързани с лепилното съединение в усилената конструкция. Въпреки интензивната 
изследователска работа в това направление, действието на механизмите на разрушение, 
наблюдавани на границата усилван елемент/усилващ елемент, не е напълно изяснено. 

В настоящата работа са представени елементи от експерименталнo изследване на 
проблемите, свързани с нарушавеане на адхезията, които биха могли да възникват в 
стоманобетонна греда усилена с Влакнесто Армиран Полимер (ВАП). Проследена е 
еволюцията на деформациите в ключови места на усилената конструкция, формулирани са 
някои заключения относно локалното поведение. Представени са както качествена оценка на 
глобалните форми на разрушение, така и количествена оценка на ефикасността на приетото 
усилване, на базата на отчетената в експеримента максимална приложена сила. 

 
FLEXURAL STRENGTHENING OF RC BEAMS WITH EXTERNALLY 

BONDED COMPOSITE MATERIALS: EXPERIMENTAL ANALYSIS 
OF THE DEBONDING PROBLEMS 

 
Todor Zhelyazov 1, Dimitar Dontchev 1, Jules Assih 2, Alex Li 3 and Yves Delmas 4 

Summary 
Composite materials are beginning to draw the attention as an attractive option for 

strengthening or repair of the existing civil engineering infrastructure. However, it has to be 
emphasized on the fact that with composite material casting, the possibility of brittle failure modes 
manifestation has to be taken into consideration. These failures modes are mainly related with the 
adhesive joint in the strengthened structure. Despite the extensive amount of research work, carried 
out in this domain, the interface failure mechanisms are not completely understood till now. 
This work presents some elements of the experimental investigation of the adhesive joint related 
failure in a reinforced concrete beam, strengthened with fiber reinforced plastic. The strain 
evolution is monitored in some key points of the strengthened structure; some conclusions on the 
local failure behavior are formulated. Both, qualitative assessment of structure failure mechanics 
and quantitative estimation of the applied reinforcement effectiveness, based on the experimentally 
detected failure loads, are presented.  
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1. INTRODUCTION 
In the last few decades, the composite materials have become a very attractive solution for 

strengthening and/or rehabilitation of the existing civil engineering infrastructure. The difficulties 
arising during the strengthened structures exploitation are mainly related with the debonding failure 
modes of brittle character. Despite of the large amount of research work, these failure modes are not 
completely understood till now. In this paper, an experimental study on both global and local failure 
behavior of full-scale reinforced concrete beams, strengthened in flexure with adhesive bonded 
composite material, is presented. A time-based approach used in the acquired data treatment is 
discussed as well as the experimental data, relative to the strain distribution on the tensile steel 
reinforcement/concrete cover interface, and on the composite material  

 
2. TEST MODEL DESCRIPTION 
Five reinforced concrete beams, 300x130mm in cross section and 2400mm in span, with 

insufficient amount of tensile steel reinforcement are strengthened with adhesively bonded Carbon 
Fiber Reinforced Plastic - CFRP (from 2 to 5 layers) and loaded to rupture in four-point bending 
test (Fig. 6). The distance between the stirrups is 120mm in order to avoid conventional shear 
failure. 

 
Fig. 6: Experimental model. 

 
The mechanical properties of the utilized materials are given in Table 2. 

 
Table 2: Material properties. 

Concrete Steel Adhesive CFRP 
fc,28= 30(MPa) fy= 500(MPa) E= 7050(MPa) E11= 238.6(GPa) 

Eb= 29000(MPa) fu= 580(MPa) ν= 0.39 E12= 27.8(MPa) 
ft,28= 3.6(MPa) Es= 210000(MPa)   ν12= 0.35 

  ν= 0.28   ν23= 0.18 
      G12= 4.86(GPa) 

 
Electrical strain gauges are installed on the tension steel reinforcement surface and on the 

composite material. Details on the strain gauge grid are given in the strain evolution plots in 
section 3. 

The experimental program, discussed here, aims the study of the interface crack initiation and 
propagation. Researches of the strengthened structure mechanical behavior in debonding flexure 
test led to the formulation of a classification, postulating the probability of two possible failure 
modes. Thus, a plate end debonding ([1], [2]), or intermediate crack debonding [3] can be 
distinguished in function of the interface crack initiation location. Previous tests on beams with the 
same geometry showed that in the vicinity of the support no significant strain is detected [4]. The 
negligible strain in the vicinity of the external reinforcement plate end implies the absence of a 
peeling-off stress, which could provoke the plate end debonding. Therefore the strain gauges are 
concentrated in the beam mid-span: the zone where crack initiation is expected. 

 
3. EXPERIMENTAL RESULTS 
A time-based approach is used in the local failure identification. The strain evolution plots, 

registered by the strain gauges on the tensile steel reinforcement can be split in two distinct 
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branches. The ascending one can be related with the elastic strain energy, stored in the considered 
portion of volume with the increase of the applied load. The subsequent strain softening branch can 
be related with the energy deliberation after the maximal value, detected in the strain evolution. 
Thus, the inflexion plot in the “strain versus time” plot marks the local failure in the considered 
spot.  

On the other hand, the strain evolutions, registered by the strain gauges on the composite 
material, contain only the ascending branch, related with the elastic energy accumulation perturbed 
only by the damage accumulation and cracking in concrete.  

In Fig. 7, the obtained strain gauge data is shown as local failures are marked with “LF”. 
 

 
a) Control beam: strain evolution on the tensile steel reinforcement 

 
b) Beam “April 1”: 2 layers CFRP: strain evolution on the tensile steel reinforcement 

 
c) Beam “April 1”: 2 layers CFRP: strain evolution on the composite material 

 
d) Beam “June 2” 3 layers CFRP: strain evolution on the tensile steel reinforcement 



 

- 481 - 

 
e) Beam “June 2” 3 layers CFRP: strain evolution on the composite material 

 
f) Beam “June 1” 5 layers CFRP: strain evolution on the tensile steel reinforcement 

 
g) Beam “June 1” 5 layers CFRP: strain evolution on the composite material 

Fig. 7: Strain versus time plots. 

 
a) Control beam

 
b) Beam “April 1”: 2 layers CFRP



 

- 482 - 

 
c) Beam “April 2” 3 layers CFRP

 
d) Beam “June 2” 3 layers CFRP

 
e) Beam “June 1” 5 layers CFRP

Fig. 8: Failure modes 

4. FAILURE MODES 
The failure modes, which can occur in a FRP strengthened RC beam, are systematized by 

Teng et al. [3] as follows: flexural failure by FRP Rupture, flexural failure by concrete crushing in 
the compression zone, shear failure, concrete cover delamination, plate end interfacial debonding, 
interfacial debonding induced by flexural cracks, interfacial debonding induced by flexural-shear 
cracks.  

In the performed experimental study, the Control beam and the beam “April 1”, strengthened 
with 2 layers of CFRP, failed after the instable propagation of the flexural crack. The beams “April 
2” and “June 2”, strengthened with 3 layers of CFRP, failed after composite material rupture. The 
beam “June 1”, strengthened with 5 layers CFRP, failed after concrete cover delamination. The 
detected failure modes are presented in Fig. 8 and the corresponding ultimate loads in function of 
the number of CFRP layers, as well as the increase in load-carrying capacity, are given in Table 3. 

 
Table 3: 

Number of CFRP layers Beam Control beam 2 3 5 
Failure load, kN 37 50 76 109 

Failure load increase - 35% 97% 194% 
 

5. CONCLUSION 
Experimental investigation of the mechanical behavior of five reinforced concrete beams, 

strengthened with externally bonded composite material, has been presented. It contains both 
qualitative analysis of the global structure failure modes and local failure behavior 

The new moment in the proposed “post-mortem” analysis is the time-based approach, 
enabling the determination of local failures sequence and respectively the interface crack pattern. 
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After strain gauge data consideration, it can be concluded that the global structure failure 
coincides with the last local failure, detected by the strain gauges, installed on the tensile steel 
reinforcement. The local failures, detected by the strain gauges on the composite material, are 
simultaneous with the global failure. It can be concluded that the beam fails after depletion of the 
load-carrying capacity of the resisting mechanism, acting in the steel/concrete interface and in the 
concrete cover. 

The most pronounced is the local failure sequence for beam “June 2”. It shows interface crack 
propagation from the beam mid-span to the support. 

On the contrary, for the beam “June 1”, the interface crack propagates towards the beam mid-
span premature because they prevent the full utilization of the composite material.  
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