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Резюме 

Строителни конструкции отдавна се използват за подсилване на визуалните ефекти 

върху фасадите. Първоначално са били използвани дървени и каменни материали за 

облицовки и фасади. Освен технологичните разработки, ускорени от индустриалната 

революция, разширяването на асортимента на прилаганите в строителството материали също 

има важна роля за външния вид на новите строителни конструкции. Популярното използване 

на стомана и стъкло също са променили разбирането за фасадни концепции в последно 

време. Освен това, архитектурата придоби ново измерение с модулни системи, изградени от 

сглобяеми елементи и конструкции от бетон, от предварително напрегната стомана, черупки 

и др. По този начин, архитектурата се свързва с използването на съвременни технологии и 

създаването на привлекателен вид на строителните конструкции. В тази публикация,  

ефектите на технологичното развитие на строителните конструкции и новостите в 

строителството за изграждане на фасади, се разглеждат върху конкретни примери. 
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Abstract 

Structures are used to reinforce the visual effects on facades since past. Wooden and stone 

materials were used intensely in primary building shells and facades. Besides technological 

developments accelerated by industrial revolution, increasing material variation in building sector 

also played a role in appearance of new structural systems. The popular usage of steel and glass has 

changed the approach for facade concepts in this period. Furthermore, architecture has gained a new 

dimension with Modular systems built by prefabricated components and constructions as concrete 

systems, shell system, steel system and tense systems. Thus, an architectural manner has appeared 

related to usage of modern technology and attractive expression of structure. 

In this study, the effects of both technological developments on structure and structural 

advances on building facades will be handled and considered over building samples. 
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Introduction 

Expressing all the creatures have a structure, Türkçü points out that the usage of structure in 

architecture coincides with concept of “building”. A building is a form of its various parts that 

organized among each other. Therefore the structure in the first meaning describes a constructed 

building such as bridge, tower or a frame. In the second meaning it can be defined as a whole of an 

object with its parts, elements and components that organized systematically [1]; as a frame of a 

building which carries the loads [2-3] and as a system that supports and sustains the building [4-5]. 

However it shouldn’t be forgotten that a building is a whole of all elements whether load-bearing or 

not while a structure is a whole of only load-bearing elements [1]. 

A facade is generally described as the outer front size of a building. Sezgin [6] points out that 

a facade is seen and perceived directly at first view. Similarly Harmankaya and Soyluk [7] state that 

facade is the first perceived design of each building. Krier [8] characterizes the facade as a 

sculptural part of a building. Facade fiction is unitary of different elements and has an important 

value for the outer image of a building. Such as reflecting typical morphologic character and being 

an identity element, facades interact with the environment both in physical and cultural ways. As 

number of environment users is much more than number of interior users, perception and reading of 

facades become important in terms of image. According to Şenyiğit [9] who assimilates the 

relationship of people-facade to relationship of people-book, people represent the reader while 

facade read part. Someone gains information while reading a facade, then uses this experience that 

settled in his mind. Consequently it is possible to comment building facades as an important design 

and image element in terms of architecture and esthetics.  

Similarly structure also has been used as an expression means and esthetics element 

throughout history. Columns –the vertical load-bearing elements of temples- have reinforced the 

visual effect of facade and have given an image of “statue” in Greek architecture (Fig.1). The 

facade provides a maximum perception of plasticity in outer space with its symbolic and 

communicative roles in Gothic style which resolves the function-form issue with an understanding 

of its own unique structure (Fig.2). 

 

Structure Facade Relation 

Structural development is handled in two periods generally; before and after the industrial 

revolution. Migrant and agricultural civilizations had benefit from the natural materials which they 

found nearby such as stone and wood at first and then they used adobe and bricks before the 

industrial revolution. Caves, piled stones and framed tree branches are the first sample applications 

of architecture and structure of this period (Fig.3, Fig.4). 

New building constituents were developed such as steel, glass and concrete and they became 

distinct building elements after the industrial revolution which caused significant changes and new 

approaches in many field such as technology, production, culture, social structure of societies, art 

and architecture. Usage of these elements became a current issue primarily in wide spanned 

buildings such as bridge, factory and exhibition centers as a result of the reflection of these changes 

to architecture and thus facades. Sometimes they played the role of monumental quality (Fig.5, 

Fig.6). 

Influenced by the production technology of industrial period the Constructivism presented a 

mechanical facade understanding within the concept of “machine esthetics”. It associated the 

structure and facade together and made the structure seen easily. In parallel with this Harmankaya 

and Soyluk [7] indicated that showing structural systems on facades were internalized at the period 

between 1990 and 1950. They also mentioned that load-bearing systems -structure in other words-, 

are the dominant factors that affect facade formation especially in high-rise buildings. Similarly 

Nervi [10] stipulates that load-bearing systems have to be determiner and perceptive in formation. 
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 Figure 1. The Temple of Hephaestus-Athens (Benian Archive, 2006) 

The frame structure of the buildings in Greek Architecture can be observed 

from their facades. The vertical carrier elements –columns- reinforce the visual 

effect on facades and also give a sculptural image. 

 

 

Figure 2. Notre-Dame de Reims (http://www.estanbul.com) 

Facade provides a maximum perception of plasticity in outer space with its 

symbolic and communicative roles in Gothic style which resolves the 

function-form issue with an understanding of its own unique structure. 

 Figure 3. Shelter Tent (http://tr.wikipedia.org/) 

The wooden frame used in the tents of migrant civilizations’ living areas is 

perceived through the cover material as well as gaps left to get air.  

 Figure 4. Traditional Harran Houses (Benian Archieve, 2004) 

Harran Houses are woven with brick material to give the dome shape. 

Brickworks are closed irregularly with mud plaster. By this way masonry 

system can be seen on facades. 

 Figure.5 Crystal Palace (http://designhistorylab.com) 

It represented Britain in the first World's Fair in London at 1851. It has a great 

importance as being the first examples of that technology shaped and also cast 

iron and glass are used as building materials. 

 Figure 6. Eiffel Tower (Benian Archive, 2008) 

It was built by Gustave Eiffel as the entrance gate of Paris Exhibition held in 

the celebration of the 100th years of the French Revolution. The steel frame 

constructed building which named as “Iron Lady” has become the symbol of 

France today. 

 

Structure Systems 
 

New structural systems have been developed by technological improvements besides the 

existing structure systems after industrial revolution. These systems allowed different building types 

to occur. New building materials were used and wider spaces were covered with different section 

sizes in these buildings. As the structure systems have changed, building designs have changed too. 

Considering the building with its structural issues is the base circumstance to reach a rational 

consequence. For this reason, structure is one of the most important factors of design. Structural 

systems discussed in the context of the architectural design process have its own application 

standards. Describing these standards and analyzing structural system developments effecting 

facades are the purposes of these study. Effects of structure on facade will be discussed over both 

traditional contemporary structural systems. Structural systems are handled within Bayülgen’s [2] 

classification. Accordingly, traditional structure systems include carving, masonry, frame (carcass) 

and complex systems. Surface (shell), space frame, suspended-tensioning, pneumatic structural 

systems take part in contemporary structure systems. 
 

1. Traditional Structure Systems 
 

Traditional structure systems are classified as carving, masonry, frame (carcass) and complex 

systems.  
 

Carving systems are structure systems applied to respond protection and shelter needs of 

people in the Paleolithic era. In this system building’s facade and structure itself is the natural 

environment, because the nature is used with minor interventions (Fig.7,8).   

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tipi_(%C3%A7ad%C4%B1r)
http://designhistorylab.com/sp2010dhl/adams/WebSite_NewHomePage.html
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Masonry systems are the systems implemented by human beings since ancient times. The 

most prominent features are piling, stacking and combining the carrier elements with the binders. 

All the vertical and horizontal elements in this system are both carrying and limiting elements.  

Development of masonry structures can be followed starting from the pyramids of Egypt since 21st 

century. Structural fiction can be directly observed on facades of the buildings that stone, adobe and 

brick materials are used (Fig.9, 10). 

The systems where the elements that carry the load-bearing system and the elements that 

divide the spaces are separated from each other are called in a general perspective the frame 

(carcass) systems. Frame system can be used in wide spans which can’t be covered by masonry 

system. Frame systems can be built using wooden, steel or reinforced concrete materials. In this 

system, the structural elements divided into two parts as carrying and carried by. The most obvious 

bearing elements are joists and columns. Reflection of bearing elements and structural system on 

facade is an implemented design approach (Fig.11, 12).  
 

Complex structural systems can be examined on buildings that the masonry and carcass 

systems used together. For example, it is seen on traditional Turkish houses that the structure of the 

ground floor is made with stone material by masonry technique and the wooden frame structure on 

the first floor isn’t mortared. So that all the structural elements can be observed and this causes 

dynamism against the monotony of the facade (Fig.13). 

 

 Figure.7 Hotel Argos in Cappadocia (http://argosincappadocia.com/galeri/) 

19th century’s Cappadocian structures are built on slopes by carving rocks or 

using masonry technique with cut stones. Stone as the single building material 

of the region is soft and can be processed very easily. Also it hardens and 

becomes a durable material when it contacts with air. This structural system 

used in the region can be seen on building facades. And this silhouette is the 

image of the city and region. 

 Figure.8 Dick Clark’s Malibu digs (http://cubeme.com/blog/page/6/) 

Flintstones-style house has a 360 degree ocean and mountain view. The only 

difference between this house and a real cave is the usage of massive glasses 

for the large gaps in every room. It is a good example of the use of the carved 

structure in Modern period. 

 Figure.9. Pyramid of Khufu (Benian Archive, 2008) 

Traditionally pyramid construction is a product of “platform-mastaba” culture 

and made for royalty. The great pyramid constructed in 20 years. Firstly a city 

was built than the stone blocks are moved and stacked. However, there is no 

certain information about the type of placing these stones. It’s the only existing 

evidence of the world’s seven wonders. This magnificent building with its 

view, size and shape is the symbol of Egypt and its past civilization. 

 Figure 10. S-House by Ko Ko (http://cubeme.com/blog/page/6/) 

The starting plan was to create a holiday home for a young couple and their 

two children. The main challenge for KO+KO architects was to make 

transformation to the house using the most advanced technology construction, 

without losing the warmth and inside comfort, that’s why they decided to 

create a wooden frame.  This modern residence is a contemporary example of 

masonry structure. 

 Figure.11. John Hancock Center (http://www.som.com/content.cfm/) 

John Hancock Center, considered to be the one of the architectural wonders of 

20th century, is one of the landmark buildings of Chicago. The structural 

system of this building is designed by Fazlur Rahman Khan. The elements of 

the system are steel columns, spandrel joists and the large diagonals on facade. 

The facade fiction of building is consisted by featuring the structural system. 

http://argosincappadocia.com/galeri/
http://cubeme.com/blog/page/6/
http://cubeme.com/blog/page/6/
http://kokoarchitects.com/42121/482054/-/s-house
http://www.som.com/content.cfm/john_hancock_center
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 Figure 12. Beijing National Stadium (www.mimdap.org) 

Beijing National Stadium is made for the 2008 Summer Olympics. It is 

designed by the Swiss firm Herzog & de Meuron Architekten AG as a result of 

a competition which the world’s renowned architects attend. Steel cage with 

41.875 tons amazing weight surrounds the concrete arena having 91.000 seat 

capacities. The Stadium is called as “Bird’s Nest” because of its carcass 

structure emphasized on facades. 

 Figure.13. Traditional Turkish House (http://www.cerezforum.com) 

A traditional house located in Fethiye/Turkey can be shown as an example of 

complex structures. It is seen that the structure of the ground floor is made 

with stone material by masonry technique. The wooden frame structure on the 

first floor isn’t mortared. So that all the structural elements can be observed on 

facades. 

 

2. Contemporary Structure Systems 

Contemporary structure systems were being required with the lack of traditional structures, 

developments in structural analyzing methods and technology, possibilities of using new materials 

and specialization of architectural information [2]. Accordingly, surface (shell), space frame, 

suspended-tensioning, pneumatic structural systems take part in contemporary structure systems. 

Surface (shell) structure is the system used in the establishment of wide spanned spaces. It 

can be applied using materials such as wood, steel, concrete and plastic. The system is classified as 

plane surface (folded plate) and surface curvature (shell); also named according to their geometric 

forms such as pyramidal folded plates, conical shells etc. (Fig.14, 15). 

Space frame system consists of straight rods and articulated joints and it is a three-

dimensional load-bearing system. It is identified as a three-dimensional cage made to cover wide 

spans; all its elements are connected to each other and works as a whole in each direction [3]. The 

system covers large spans without using vertical carrier element because of its structural superiority 

and also it is light and suitable for prefabrication. A well-designed space frame pattern also provides 

architectural value to the building as aesthetic view. Sport centers, aircraft hangars, shopping 

centers, industrial buildings and exhibition halls are the most common building types that the 

system is used. (Fig.16, 17). 

Suspended-tensioning systems produced by inspirations on fibers in nature, capillaries and 

connection systems of them. The most obvious feature of this structure is to cover the wide spans 

without using columns because of its structural superiority gained by curve shapes of materials. The 

suspension bridges with ropes made of natural fibers are the first examples of cable systems. 

Development of cable suspension bridges which are similar to today’s usage, began with the 

production of steel ropes and cables on 19th century parallel to Industrial Revolution (Fig.18, 19). 

Pneumatic structures are the inflated and maintained structural systems by pumping air from 

inside, creating an air pressure slightly above the normal atmospheric pressure and have 

impermeable cover. Construction and installation period is short, so it may become available within 

a few days. This system can be disassembled and used again; it does not require skill and 

experience. It can easily cover wide spans and also it is lighter and cheaper than other systems.  It 

can be applied on mobile and fixed exhibition halls, hangars, warehouses, temporary buildings after 

natural disasters and show buildings (Fig.20). 

 

Conclusion 

Accelerating technological and economic developments especially after the Industrial 

Revolution, has led innovation in architecture as in all areas. Remarkable statements of material, 

construction technology and structural systems that especially can be observed on facades have 
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revealed a new architectural style. Designers have created new forms by developing structural 

systems. The traditional structures are still used and interpreted in today's materials and 

construction technology. And modern structures appear to be the design applications that increase 

the visual impact each day. Indeed, reflection of the usage of materials and structure preferences on 

facades provides users' perception and comprehensions. Therefore, it can be said for these buildings 

that they become symbols of their regions as an image element. 

As long as the technology and economy develops, it seems that there is no limit on designs 

and applications nowadays. Projects considered to be impossible, will be realized by architects and 

engineers and the "future" will continue to be designed.  

 

 Figure.14. Klein Bottle House (http://www.domaindesign.com.au) 

Klein Bottle House is a holiday house in Mornington Peninsula, Australia, 

designed by McBride Charles Ryan (MCR). The logic of the Klein Bottle, by 

being a shape which folds into itself to become one continuous volume. The 

architects wanted a building that nestled within the tree line that talked about 

journey and the playfulness of holiday time. What began as a spiral or shell 

like building developed into a more complex spiral, the Klein Bottle. 

 Figure 15.  Shell House (http://www.designboom.com/weblog) 

The 'shell house' by architect Kotaro Ide, is a sculptural shell-like structure 

which has been built in the woods of Karuizawa, Japan.  The house is meant 

to function as a vacation home. Ide opted not to use the typical wood 

structure because of their susceptibility to decay easily. Instead, he used 

reinforced concrete to construct two elliptical shell forms. The villa's simple 

aesthetic lends itself well to the traditional Japanese landscape, creating a 

balance between the futuristic man-made structure and the environment 

which surrounds it.  

 Figure.16. Louvre Pyramid (Benian Archive, 2008) 

Louvre Museum, hosting the most famous and valuable works of art is one 

of the most visited places in Paris.  Louvre Pyramid was built at the center of 

the courtyard of the Louvre and on the axis of the Champs-Élysées in 1989. 

The pyramid was built during the renewal of the museum, designed by 

Chinese-American architect Ieoh Ming Pei. Space frame system is used in 

building. Steel cables are placed to give support to the system as a cross 

between nodes. Pyramid can be observed by its simple form, structure and 

transparent cover making interior bright. 

 Figure 17. Water Cube (http://www.creativefluff.com) 

The design known as "Watercube" consists of a rectangular form made by 

deforming the natural water bubbles. Besides the organic image its structure 

becomes into two parts. Inner structure is steel space frame and outer 

structure is ETFE covered roof and ceiling. Outer structure continues on base 

and ceiling of the building to complete the whole structure. System can be 

observed clearly on facades. 

 Figure.18. Bosphorus Bridge (http://www.mimdap.org) 

Bosphorus Bridge is one of two suspension bridges linking the Black Sea 

and Marmara Sea over the Bosphorus in İstanbul /Turkey.  It was started to 

be used on October 30, 1973. The bridge which was designed by British 

Freeman Fox and Partners Company has six traffic lanes and capacity of 

130,000 vehicles per day. Access distance in two sides as 231m. and 255 m. 

are not suspended, they were arranged in the form of bottom-supported 

viaduct. In design of the Bosphorus Bridge empty sectioned and 

aerodynamic shaped boxes used and curved straps are applied different from 

the classical suspension bridges. 

http://www.mcbridecharlesryan.com.au/core.html
http://www.creativefluff.com/
http://tureng.com/search/approach%20clearance


40 

 Figure 19. Athens Olympic Stadium (http://www.modernyapilar.com) 

Athens Olympic Stadium is a stadium in the city of Athens, Greece. It hosted 

the first Olympic games and Athens 2004 Summer Olympics and has a 

capacity of 71.030 people. Stadium is located in north of Athens, Maroussi. 

Construction has started in 1879 and finished in 1882. Capacity was 

increased for the 2004 Athens Olympics. This stadium is one of the 

contemporary examples of suspended- tensioning system and is observed on 

facade with its all structural elements. 

 Figure.20. Expo 70 Fuji Group Pavilion (http://bobp31.homestead.com) 

Circular area about 50 m. diameter in Expo 70 Fair Fuji Pavillion is covered 

by 16 air-inflated (hose) arc each 78 m. long and 4 m. diameter bringing side 

by side. Spans of equal-length hoses are different. Arches in the middle are 

semi-circle sectioned but arches in the ends are higher and forward. So the 

facade looks like a saddle. Membrane walls supported by inflated columns 

are used to fasten the arc and the building is closed at both ends. All arcs are 

integrated into the structure engaging each other with wide strips in a 

horizontal direction. Hose arcs are made of polyvinyl cloth. PVC cover is 

made for water resistance of the cloth and also to reduce the inside air 

permeability. Cloth hoses anchored to concrete ground by ironing with steel 

cylinders. 

 

REFERENCES 

[1] Türkçü, H.Ç., 2009, “Çağdaş Taşıyıcı Sistemler”, Birsen Yayınevi, 2.Basım, İstanbul 

[2] Bayülgen, C., 1999, “Çağdaş Strüktür Sistemleri”, YTÜ Yayınları, Yayın No: MF MİM-

99.001, İstanbul 

[3] Hasol, D., 2005, “Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü”, Yapı Yayın, 9.Baskı, İstanbul 

[4] Kuban,D., 1980, “Mimarlık Kavramları”, Çevre Yayınları, İstanbul  

[5] Sözen, M.; Tanyeli, U., 1992, “Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü”, Evrim Matbaacılık, 

İstanbul 

[6] Sezgin H., 1983, “Geleneksel Türk Evinde Cephe”, Yapı Dergisi, Sayı 47, s:33 

[7] Harmankaya, Z.Y.; Soyluk, A., 2010, “Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem ve Cephe 

Etkileşimi” 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15 -16 Nisan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi, İzmir 

[8] Krier, R., 1988, “Architectural Composition”, Academy Editions, pp: 122-131, London 

[9] Şenyiğit, Ö., 2010, “Biçimsel ve Anlamsal İfade Aracı Olan Cephelerin 

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet ve Halaskargazi 

Caddeleri’ndeki Cephelerin İncelenmesi”, YTÜ, FBE, Doktora Tezi, İstanbul 

[10] Nervi, P.L., 1965, “Aesthetics and Technology in Buildings”, Harward University Press, 

Boston 

http://bobp31.homestead.com/


41 

 Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 

13 ÷ 15 септември 2012 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 

13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria 

 

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПРИСТАНИЩНО РАЗВИТИЕ 

НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД 
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Резюме 

Един от основните приоритети, заложени в Националната програма за развитие на 

пристанищата в Р. България е изнасяне на дейностите свързани с предоставянето на товаро-

разтоварни услуги извън централните части на градовете и замяната им с дейности, свързани 

с пътнически, яхтени и други пристанищни услуги с приоритет развитието  бизнес центрове, 

рекреативни културни и социални дейности  и туризъм.  

В основата на бъдещото стратегическо развитие на Индустриална зона Варна запад е 

правилното планиране и решаване на ключовите фактори: преодоляване на ниския клиренс 

на Аспарухов мост; драгиране на целия плавателен път с дължина 22 км. до пристанищен 

терминал „Варна–запад” и предоставяне на подходящи територии, акватории и условия за 

изграждане на дълбоководни интермодални и специализирани терминали по цялото 

протежение на бреговете на Варненско и Белославско езера.  

Основната роля на държавата в този процес е изграждането и поддържането на обща 

техническа инфраструктура, която може да позволи и да направи привлекателни за 

инвестиции бъдещите обекти на пристанищната инфраструктура. 

В доклада са представени решения, базирани на стратегическото мислене на няколко 

поколения, позволяващи дългосрочното планиране, управление и изграждане на 

транспортно-технологични и преносни хидротехнически комплекси, посредством 

резервиранe на нови територии и отвоюването на акватории за бъдещо развитие на 

пристанищната инфраструктура на Индустриална зона Варна-запад.  

 

KEY FACTORS FOR THE STRATEGIC PORT DEVELOPMENT 

OF INDUSTRIAL ZONE OF VARNA WEST 

 

G. Georgiev
1
 

 

Abstract 

At the core of the future strategic development of Industrial zone Varna West is proper 

planning and solving of the following key factors: overcoming the low air draft of the Asparuh 

bridge; dredging of the entire vessel route with a length of 22 km to port terminal "Varna-West" and 

provision of suitable areas, catchment areas and conditions for the construction of a deep-sea 

intermodal and specialized terminals throughout the coast of Varna and Beloslav Lakes.  
 

Key words: Industrial Zone Varna; deep-sea intermodal specialized terminals 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на транспортните логистични центрове и връзки в Р. България преминава 

през международния пазар на пристанищните услуги, който изисква предоставянето на най-

добрите политически и технически условия и диктува създаването на дългосрочно 

партньорство. 

Пример за това са както европейските, така и отдадените на концесия наши 

транспортни логистични центрове и връзки, които независимо от множеството трудности 

свързани със зараждането на тази дейност и липсата на опит и за двете страни на 

концесионните договори, работят в непрекъснато възходящи темпове с широк спектър на 

инициативност и воля за успех и съвместна печалба. 

Основната роля на държавата в този процес е изграждането и поддържането на обща 

техническа инфраструктура, която може да позволи и да направи привлекателни бъдещите 

обекти на концесия. Те в най-общия случай могат да представляват само територия или 

акватория отделена за бъдещо развитие на пристанищата, съгласно морската политика и 

стратегия на Р. България. В най-изгодния за страната бъдещ вариант на концесия, 

концесионерите сами ще изградят пристанищна инфраструктура, необходима за 

дългосрочната реализация на техния товарооборот и сами ще си създадат система за 

безопасност и сигурност в защита на собствените си интереси, при спазване на нашето и 

европейското законодателство. Това е единствения верен път към опростяване на системата 

за контрол и съкращаване на тромавата и изискваща голям и висококвалифициран персонал 

администрация по изпълнение на изискванията за експлоатационна годност за нашите 

пристанища. 

Но, да се върнем към ангажиментите на държавата за изграждане на една далечно 

перспективна, обща техническа инфраструктура, в основата на която за бъдещото 

стратегическо развитие на Индустриална зона Варна запад са преодоляване на ниския 

клиренс на Аспарухов мост, драгиране на целия плавателен път с дължина 22 км. до 

пристанище Варна запад и предоставяне на подходящи територии, акватории и условия за 

изграждане на дълбоководни интермодални и специализирани терминали по цялото 

протежение на бреговете на Варненско и Белославско езера.  

 

ІІ. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ 

ІІ.1. Канал 1 

Прокопаването през 1970-1976 г. на дълбоководен канал, свързващ Варненското езеро с 

Черно море е предизвикано от развитието на индустриална зона Варна запад и 

невъзможността на стария плавателен канал да поеме всички кораби, преминаващи към 

новопостроеното пристанище Варна запад. Заедно с това, старият Аспарухов мост се оказва 

нисък за големите кораби, а и нарастващия пътникопоток и съществуващия още тогава 

проект за изграждане на автомагистрала „Черно море” налагат построяването на нов 

Аспарухов мост. 

 

Фиг. 1. Миналото 
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Плавателният канал 1 е открит на 01 септември 1976 г., а първият кораб „Мургаш” 

минава по него на 4 септември 1976 г. Наречен е канал 1 ( дълбоководен ) за преминаващите 

кораби към ТЕЦ Варна, Девненски химически заводи и пристанище Варна запад. Построен е 

с параметри: дължина – 2 морски мили; дълбочина – 12,5 м.; широчина – 120 м. Каналът е с 

криволинейно очертание и е изграден с необходимите навигационни уширения. Всички 

дюкерни преминавания са изпълнени така, че да е възможно удълбочаването му до 15,5 м. 

Днес корабите се движат еднопосочно, с помощта на влекач и пилот, като максималното им 

газене е ограничено до 11,8 м.  

След влизането му в експлоатация, канала можел да пропуска 10 000 т.  кораби, а до 

края на 1976 г. е завършен втория етап на строителството за пропускане на 25 000 т. кораби. 

През същата година е завършен и новия Аспарухов мост. Колоните му са направени със 

сондиране и „висящи” пилоти на дълбочина до 46м заради водонаситената и глинеста почва 

на терена. Мостът има дължина 2050 м, 38 броя стълбове, с две двойни пътни платна и 

тротоари, осветление и контактна мрежа за тролейбуси. Под моста минават двата плавателни 

канала, като височината на светлия отвор на Аспаруховия мост (над канал № 1) е 46 м, 

навигационна височина 41,5 м., централният отвор над водата е широк 160 м, а общата 

височина на моста до горното строене е 52 м. Аспарухов мост е така проектиран, че да може 

да минават под него всякакви кораби до позволения подмостов габарит, което не позволява 

преминаването на контейнеровози с повече от 2000 контейнера. 

През 1976 г. в резултат на прокопаването на новия канал се обособява Островна зона 

(Фиг. 2.) или т. нар. Варненски остров с индустриални предприятия образуван между стария 

и новия канал и между Черно море и Варненското езеро. 

 

 

Фиг. 2. Островна зона и плавателни Канал 1 и Канал 2 

На този остров е и Южната промишлена зона на гр. Варна, която освен с автомобилни 

пътища е свързана и с индустриални железопътни линии. Тук се намират:  

- "Одесос ПБМ Варна" - пристанище за обществен транспорт с регионално значение 

за обработка на генерални товари, насипни товари и контейнери с Рег. № 86 от 

04.04.2008 г, чийто кейове са разположени в Стария канал; 

-  бреговата база на "Петрол", заедно с танкерното й пристанище също в Стария 

канал; Бреговата кораборемонтна база на УПМКАП разположена на брега на Новия 

канал; 

-  пристанище със специално предназначение  КРЗ "Одесос" за приставане и престой 

на кораби и други технически средства за извършване на ремонт на кораби с 

Рег. № 118 от 31.10.2008 г.; "Корабно машиностроене"- стария канал; 

- пристанище със специално предназначение "БУЛЯРД" за извършване на дейности, 
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технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и 

корабостроителното предприятие с Рег. № 109 от 06.02.2007 г.- стария канал; 

- „ПЧМВ - Варна”- пристанище за обществен транспорт с регионално значение за 

обработка на генерални товари, контейнери, нефтоналивни товари и насипни 

товари с Рег. № 223 от 23.11.2009 г. и 

- терминал за базови масла, част от Пристанище за обществен транспорт с 

регионално значение "ПЧМВ - Варна" за товаро-разтоварни дейности с 

нефтоналивни товари от/на танкери и сухопътни превозни средства с Рег. № 90 от 

04.09.2008 г.; 

- рибарско пристанище „Варна” с Рег. № 161. от 11.01.2012 г.; 

- рибарско пристанище „Север експорт” с Рег. № 132 от 15.09.2009 г.; 

- яхтено пристанище "Корабостроител" с Рег. № 133 от 18.12.2009 г.; 

- Меласова база; 

- военно поделение ГСМ; 

- нафтова база Топливо; 

- транзитна търговска зона Варна и още няколко по-големи и малки предприятия. 

 

ІІІ. ТРАНСПОРТНО ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРОНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД 

Прогнозата се опира на една транспортно-икономическа перспективна основа за 

индустриално развитие, която систематизира и параметризира количествено обобщени 

статистически данни. Макар и с експертни методи, досегашните цялостни проучвания дават 

резултати за възможностите за перспективно функционално териториално и структурно 

развитие на Индустриална зона Варна запад. Прогнозата се опитва да отчита потенциала на 

зоната и на предполагаемите насоки на икономическо, транспортно и функционално 

развитие през следващите години. 

В края на ХХ век, новата геополитическа обстановка изведе на преден план 

възможността Варна да се превърне в основен транспортен, комуникационен и бизнес 

център в региона. От трасетата на европейските транспортни коридори, приети на 

Паневропейската транспортна конференция на остров Крит през 1993 г. през Варна 

преминава Еврокоридор № 8 - Адриатическо море-Скопие-Варна-Черно море. Освен това 

Варна е важен възел за връзка на Еврокоридор № 7 (река Дунав) с Черно море чрез ж.п. и 

пътната връзка Варна – Русе (Фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Пан - Европейски коридори в България 
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Независимо от всички прогнози от епохата на интензивното индустриално развитие, 

индустриализацията на град Варна и неговата агломерация не се насочи достатъчно 

категорично в посока запад към Девня, а получи по-сериозно пространствено разстилане на 

североизток успоредно на морския бряг. Почти непрекъснато линеарно развитие се 

наблюдава чак до края на Златни пясъци. Макар и по-малко интензивно през последните 

години ясно личи тенденция да се усвояват територии и на юг от Варна.  

Ако към посочените тенденции в развитието на гр. Варна се добавят 

инфраструктурните проблеми, (водата, канализацията, електроснабдяването) 

комуникационно-транспортните (невъзможността за предоставяне на условия за развитие на 

водещия във водния транспорт контейнерен и интермодален транспорт, твърдото 

ограничение в размера и газенето на корабите, които могат да влизат в индустриална зона 

Варна запад), екологическите проблеми и ограничения на защитените зони, проблемите със 

събирането и третирането на промишлените отпадъци в градската зона, се очертава картина 

на криза в индустриалното устройствено планиране, прогнозиране и управление на гр. Варна 

и остра необходимост от намиране на решение, което да залегне още в сегашното 

разработване на нов Общ устройствен план (ОУП) на гр. Варна. 

 

При изпълнението на тази важна задача следва да бъде отчитано и проявлението на 

редица качествено нови фактори, възникнали в края на ХХ и началото на ХХІ век. Те могат 

да бъдат структурирани в три групи: 

1. Научно-технически фактори:  

- технологично развитие, внедряването на нов тип дейности и отражение на новия 

тип работни места върху устройственото планиране;  

- глобализиране на знанията, труда и конкуренцията; Глобализацията на 

икономиката като процес позволява “Уплътняване“ на пространството чрез 

технологично свързани производства, “Изтеглени” в посока на “Гладните” пазари –

Източна Европа, Азия, Африка. Този процес се отнася до силно интегративните 

сфери, като машиностроене, електроника, комуникации, и др. 

 

 

Фиг. 4. Възможно най-големите контейнерни пристанища в Черно море 
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2. Географски и геополитически фактори: 

- разположението на Варна на Балканския полуостров и Черно море, на пътя между 

Европа и Азия; 

- със своето географско и геостратегическо местоположение, близостта до 

перспективни пазарни райони, с образованието и високото квалификационно 

равнище на своите човешки ресурси, недоизградените, но определено конкурентно 

способни инфраструктури, Варна може да играе съществена роля в 

международното разделение на труда; 

- Разположението на Варна дава възможност на града да бъде съществена част от 

транс европейския коридор № 8, в който се включва транс балканската регионална 

артерия от албанското пристанище Дурас и до българските пристанища Варна и 

Бургас за транзитни товари от Италия и Западното Средиземноморие към Русия, 

Украйна, Кавказкия регион и държавите на Средния Изток. 

3. Група фактори, свързани с „Разпределение и преразпределение на световните 

пазари, капитали и инвестиции”: 

- нарастване на националните и чуждестранните инвестиции и на седалищата на 

национални и международни фирми във Варна; 

- развитие на сектора на националните и международните финансови услуги; 

- изграждане на модерни обслужващи центрове с разнообразни офиси; 

- развитие на “Комуникативността” на града във всичките и форми; 

- концентриране на управленски функции на градско, общинско, областно и 

регионално нива; 

- развитие на иновативна промишленост и на нови технологии. 

 

Прогнозата за социално-икономическо и пространствено развитие на Варненска 

индустриална зона е задължително да се основава на анализ на социално-икономическото и 

пространствено развитие, устройственото планиране на региона, природните условия и 

фактори, функционално предназначение и режими за устройство на територията, както и 

баланс на територията на региона по технико-икономически показатели. 

Предвижданото в ОУП изнасяне на основната товарна дейност от ж.п. гара Варна – 

изток и освобождаването на ж. п. ареала не е реализирано. Не е изнесена в западна посока и 

пристанищната дейност. Транзитното автомобилно движение в посоки запад-североизток, 

запад-юг и север-юг все още пресича града и допълнително затруднява бързо нарастващото 

вътрешноградско движение. 

Влагането на значителни средства за  изнасянето на пристанищните функции на залива 

във Варненско и Белославско езера, прокарването на ж.п. линиите и възможността за 

изграждане на изключително удобен и комплексен интермодален терминал без ограничение 

в териториите са предопределили разширяването на промишлената зона на Варненския 

регион запад. 

Предоставянето на възможността за изграждане на дълбоководен контейнерен 

терминал, интермодален терминал, нови терминали без ограничение в дълбочината по 

бреговете на Варненско и Белославски езера с интегрирани индустриални зони, 

дълбоководен канал по цялото протежение до досегашното пристанище Варна запад не е 

проект само на град Варна. Той ще окаже огромно влияние върху икономическото развитие 

на целия регион, ще превърне Варна-запад в най-важното пристанище в Черно море, в пълна 

конкуренция с Констанца. 
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Табл. 1. Development of Black Sea ports container throughput by country, 2008 versus 2000: 

Прогнозите за 2020 г. са, че дори и без да се изградят нови пристанищни съоръжения, 

през Пристанище Варна би трябвало да поеме 11 на сто от общия контейнерен оборот в 

Черно море, като през него ще преминават над 1 милион контейнера. Стратегическите 

предимства на Варна: пряка връзка с Централна Европа (без преодоляване на 

старопланинските проходи), жп линията и пътя до Пристанище Русе, неразработената 

фериботна връзка с други черноморски пристанища, няма да загубят своята актуалност и в 

бъдеще. 

 

 

Табл. 2. GDP and number of inhabitants (GDP, here expressed in Purchasing Power Parity, PPP) 

 

В действителност пристанище Варна-запад е в продължение на 22 км навътре в 

сушата и предлага 50 км брегова ивица, годна за изграждане на дълбоководни пристанищни 

терминали. Сравнението му с румънското пристанище Констанца е невъзможно, защото то 

няма такива природни дадености и си осигурява пристанищна акватория благодарение на 

12 км вълнолом в морето. В тази връзка, Варненското пристанище е аналог на 

западноевропейските атлантически пристанища, развити в дълбочината на сушата (Хамбург 

117 км, Антверпен 87 км, Лондон 76 км, Ротердам 32 км). Каналът Варна - Девня е дълъг 

22 км и съкращава с 2 дни пътя на морския превозвач до р. Дунав. 



48 

ІV. ДОСЕГАШНИ ПРОУЧВАНИЯ И ВАРИАНТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА 

ДЪЛБОКОВОДЕН КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ 

От проведените до сега „кръгли маси” и работни срещи на тема: „Бъдещето развитие на 

Пристанище Варна – перспективи и възможности за изграждане на нов контейнерен 

терминал”  в гр. Варна могат да се отделят само две предложения за изграждане на 

дълбоководен контейнерен терминал и терминал за зърнени товари на изток от Аспарухов 

мост на територията на „Острова” между двата канала море-езеро, без да бъдат убедителни 

за вземане на решение: 
 

ІV.1. Първи вариант 

Намиване и консолидиране при тежки геологични условия (мощни наслаги от слаби 

тини) на изкуствена територия на острова пред пристанищните терминали на "Петрол" и 

"Поддържане чистотата на морските води" (ПЧМВ), на която да се изгради кейова стена и 

пристанищна територия за обработка на контейнерни товари. По този начин е възможно да 

се осигури достъп на по-големи кораби, които сега не могат да влязат в езерото, като се 

калкулират навигационни, екологични и дори финансови плюсове.  

Ако първоначалната логика за навигационни плюсове във този и следващия варианти е 

вярна, то се губи смисъла от изграждането на най-големите световни пристанища, които 

използват природните си дадености за да навлязат колкото е възможно повече километри 

навътре в сушата с най-евтиния и екологичен воден транспорт. Този вариант е осъществим, 

да, но с цената на какво?  

От Фиг. 5 ясно се вижда, че за да се изгради нова пристанищна територия, позволяваща 

допустими натоварвания от над 15 тона на квадратен метър и безопасното приставане, 

престояване и обслужване на кораби в източната част острова е необходимо изграждането на 

повече от 400 м. защитен вълнолом, подложен на големи вълнови натоварвания при 

изключително тежки геологични условия и дълбочини от 10 до 12,5 м. 

 

 

Фиг. 5. Пристанище Варна изток 

Приблизителната стойност на подобно съоръжение с непълен профил (преливаемо 

съоръжение, подобно на съществуващия вълнолом), ще надмине 100 милиона лева, като се 

има в предвид стойността от 20 милиона лева само за рехабилитацията насъществуващия 

вълнолом. На експертите е ясно, че дори след удължаването на вълнолома става въпрос за 

частична преграда от вълново натоварване, без да бъде защитена напълно акваторията на 
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бъдещото пристанище. Към това следва да се добавят и непредвидимите без моделни 

изследвания наслагвания (интерференция) на вълновото въздействие и резонансни явления в 

затворената акватория на пристанището, което най-вероятно ще изисква цялостно 

прекрояване на компановката на пристанище Варна-изток. На привържениците на подобни 

необмислени докрай решения следва да се припомни необходимостта от акватория за 

маневриране, оперативна и прилежаща защитени акватории пред корабните места и да се 

покаже навигационната карта на пристанището (Фиг.6), която оптимално отчита природните 

скални образования пред входа на плавателния канал. 

 

 

Фиг. 6. Навигационни условия във Варненския залив 
 

ІV.2. Втори вариант  

Изграждане на дълбоководен терминал на територията на вече несъществуващото 

предприятие „Управление за поддържане на морските канали и акваторията на 

пристанищата" (УПМКАП) на северния бряг на канал 1, която е собственост на ДППИ с 

използването за тилова база територията на бившето Средно старшинско военноморско 

училище, която също е държавна собственост. 

Да обърнем внимание на това, в което предложилите варианта би следвало да са най-

вещи – навигационните условия непосредствено пред моста. Преди всичко ние следва да 

определим оразмерителен плавателен съд (Табл. 4) и да сравним неговите габарити с 

навигационните възможности на канал 1, който точно на избраното място е в крива с 

пределно малък радиус (от 8 до 12 корабни дължини) за сега преминаващите под Аспарухов 

мост кораби (Фиг.7).  

Оразмерителните изисквания за отстояние на границата на оперативната акватория за 

евентуално изграденото пристанище следва да бъде две ширини на оразмерителния кораб от 

навигационната граница на плавателния с пълен профил и едностранно движение канал. Към 

това следва да се добави и широчината на самата оперативна зона пред кейовия фронт, както 

и широчината на полоса, необходима за „буксировчиците” при маневрирането на кораба. 

Подобни решения са принудителни и водят до затваряне на плавателния канал за 

времето до швартоване и отплаване на кораба и усложнения в процеса на маневриране на 

преминаващите кораби в завой на плавателния канал и следователно, до допълнителна 

загуба на време и недопустимо повишен риск за безопасността на Аспарухов мост при 

акостирал на разглежданото корабно место голям контейнеровоз от шеста, пета или дори 

четвърта генерация (Табл. 4). 
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Фиг. 7. Канал 1 с пределно малък радиус на кривата (от 8 до 12 корабни дължини) 

 

 

Табл. 4. Контейнеровози от 6 генерации 
 

ІV.3. Общо за двата варианта 

Съвременните градоустройствени изисквания диктуват, че не бива да се смесват в града 

натоварването на републиканската пътна мрежа и вътрешно-градските кореспонденции. 

Дори и направлението на Аспаруховия мост е странен компромис в това направление. 

В тази връзка, всички проекти за изграждане на нов дълбоководен терминал преди 

Аспарухов мост, ще натоварят допълнително северното развитие на подхода към моста, ще 

Вид на 

корабите 

1-ва 

генерация 

2-ра 

генерация 

3-та 

генерация 

4-та 

генерация 

5-та 

генерация 

6-та 

генерация 

Капацитет (TEU) < 1`000 
1`000 ÷ 

2`999 

3`000 ÷ 

3`999 

4`000 ÷ 

5`999 

6`000 ÷ 

8`000 
 8`000 

Dead Weight t. 16`000 24`000 48`000 58`000 89`000 
120`000÷18

0`000 

Дължина м. 180 ÷ 190 200 ÷ 250 250 ÷ 280 280 ÷ 290 290 ÷ 338 400 

Височина м. 20 31 32,2 39,6 46 50 ÷ 60 

Max. № редове 8 12 13 16 17 – 18  24 

Газене Draft m. 9,5 11 12,5 13,5 14  21 
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изискват средства за изграждане на допълнителна комуникационно-транспортна мрежа в 

очертанията на островната зона. Това ще изисква средства равняващи се на строителството 

на нов мост и ще затвърди неудачното разположение на една развита промишлена зона в 

предвидените за рекреационни и развлекателни нужди островни зони с екзотичен ландшафт 

и в непосредствена близост до градското сити. Върху екологичните аспекти на подобни 

решения е безсмислено да се спираме. 

 

ІV.4. Нов вариант 

Една от най-сериозните и трудни задачи за бъдещото стратегическо развитие на 

Индустриална зона Варна-запад е ситуирането и резервирането на терени за изграждането на 

редица съоръжения на сухоземния и морски транспорт в града, свързани с изграждането и 

перспективното развитие на интермодален терминал. Предвиденото му изграждане следва да 

осигури интегрирането на сухоземния, въздушен и морски транспорт в региона в качеството 

му на опорен пункт на Общоевропейския транспортен коридор № 8 (Фиг. 3), като 

ситуирането на интермодалния терминал ще бъде в тясна връзка с изнасянето на 

пристанищните дейности от пристанищен терминал Варна-изток и бъдещото развитие на 

Варненската индустриална зона на запад.  

Актуализираният Генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално 

значение Варна проучва различни възможности за развитие на терминали на северния бряг 

на Варненското езеро, но ограниченията по „Натура 2000” и защитените територии в района 

на Казашко в значителна степен ограничават избора. 

В приетата от Националния съвет по биологично разнообразие защитена зона 

„Варненско – Белославско езера” код BG 0000191 (Фиг.8) с общо 2053,81 ха територия и 

198,3 ха акватория попадат като част от пристанище за обществен транспорт с национално 

значение Варна: „Варна – запад”; пристанище Фериботен комплекс – Варна; Пристанище 

Леспорт и пристанище ТЕЦ Езерово, така и пристанищата със специално предназначение на 

Транстрой Варна АД, и СТФ Варна АД, Марианопол, включително и разрешените от МОСВ 

подводни депа за драгажни маси „Чайка” и промишленото депо на Тец Варна с обща 

2023,13 ха територия и 181,2 ха акватория. 
 

 
Фиг. 8. Защитена зона „Варненско-Белославско езеро” 
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Разработената Националната програма за развитие на пристанищата за обществен 

транспорт за периода до 2030 г., съгласно чл. 103а, ал. 2 от ЗМПВВППРБ, е част от 

Националната стратегия за развитие на транспорта и е в съответствие с потребностите за 

развитие на икономиката и външноикономическите връзки на страната. Един от основните 

приоритети, заложени в програмата, е изнасяне на пристанищните дейности, свързани с 

предоставянето на товаро-разтоварни услуги, извън централните части на градовете и 

замяната им с дейности свързани с пътнически, яхтени и други пристанищни услуги с 

приоритет развитието на туризма. Тази тенденция, също така е тясно свързана с избраните 

основни направления за развитие на българската икономика. 

Едновременно с това, замисълът на екипа, подготвил новия Общ устройствен план 

(ОУП) на гр. Варна предвижда превръщането на островната част под Аспарухов мост в 

модерен културно-обществен център. Съгласно измененията в градоустройствения план, 

индустриалната зона на града трябва да бъде изместена в западна промишлена зона, на 

мястото на обитавана от защитени птици влажната зона. Избраните обекти в района на 

Пристанище Варна и конкретно – в района на Варненското езеро са в съответствие с 

разработения Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт Варна, в 

който са направени необходимите анализи и обосновки. 

Изборът на защитени зони и районите, включени в Натура 2000 се базира изцяло на 

научни критерии, като например степента на срещане и гъстотата на дадените видове, както 

и екологичното качество и площта на природните местообитания, намиращи се в тези 

райони. В тяхното управление пряко се отчитат взаимовръзката на природозащитните цели с 

дългосрочните интереси на хората живеещи в района. 

Целта на създаването на мрежата НАТУРА 2000 не е отдалечаване или 

противопоставяне на човека и природата, нито пък отнемане на частна собственост. Целта е 

в бъдеще да се гарантира устойчиво екологично, икономическо и социално управление на 

зони с общочовешко значение, поради тяхното изключително природно богатство. В тази 

връзка, няма никакви предварителни забрани върху нови дейности или разработване на 

зоните, включени в Натура 2000. Всеки конкретен случай се разглежда поотделно. 

Директивата за природните местообитания съдържа ясна процедура за оценяване и вземане 

на решения, свързани с проекти за развитие, които ще окажат влияние върху дадената 

защитена зона. 

Сега действащите пристанищни територии и прилежащите им акватории, включени в 

приетата от Националния съвет по биологично разнообразие защитена зона, като обекти с 

обществено предназначение изпълняват държавната политика по опазване на околната среда 

и разпорежданията на компетентните органи, в съответствие с принципите и целите на ЗООС 

и Националната стратегия за околна среда. Изключването от списъка на защитените зони на 

териториите и акваториите, представляващи или предназначени за развитие на индустриална 

зона Варна-запад, предвидени в Националната програма за развитие на пристанищата за 

обществен транспорт за периода до 2030 г., би било коректно и целесъобразно, с оглед по-

нататъшното развитие на промишления, транспортния потенциал и икономиката на страната. 

Изграждането на индустриални зони и пристанищни терминали в местности, които са 

обявени за защитени не е прецедент в световната практика. Отдавна, високо развитите 

икономически европейски страни в областта „Банана” изграждат нови пристанищни 

терминали и прилежащи индустриални центрове в природни зони с общочовешко значение. 

До момента в България няма прецедент за местене на защитена територия. Подобни действия 

не са и регламентирани в закона за биологичното разнообразие, но този механизъм не е 

изключен и от нашето законодателство. Законовият път, по който може да се действа за 

реализирането на подобни обществено значими проекти, е да се отмени статутът на дадена 

защитена територия от министърът на околната среда и водите.  

За да се разреши изграждането на модерен интермодален терминал в близост до 

защитена зона „Казашко” е необходимо преди всичко, по неоспорим начин да бъде доказан 

общественият интерес от начинанието. Това може да стане посредством едно широко 
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обсъждане в казуса за изграждане на нов дълбоководен контейнерен терминал, като етап от 

изнасянето на пристанищните дейности от пристанищен терминал Варна-изток и бъдещото 

развитие на Варненската индустриална зона на запад при гарантиране на устойчивото 

екологично, икономическо и социално управление на градската среда, индустриална зона и 

природно защитени обособени територии.  

Съществена част от проекта е изграждането на нови обширни влажни зони на 

свободните терени и акватории на южния бряг на Варненското езеро, където да бъдат 

приютени над 140 защитени вида с характерни пернати и дънни обитатели. Внимателно 

прецизираните със системи за наблюдение, контрол и защита, изкуствено изградени 

защитени зони, при всички случаи ще доведат до прогнозирано подобряване на 

жизнените показатели на новосъздадената среда за обитаване на животинските видове 

в една далечно заложена перспектива.  

Генералният план на жп възел Варна, разработен преди повече от 12 години предвижда 

развитие на жп гара Варна-запад, ситуирана северно от жп линия № 2 между линията и 

площадката на Домостроителния комбинат Варна, като връзката с републиканската жп 

мрежа ще се осъществява през жп гара Тополи. Този терен и сега е най-актуален, при 

отчитане на новото съдържание на функциите и дейностите на интермодалния терминал 

Варна-запад. Важен момент при планирането на бъдещите инвестиции е стойността на 

драгирането до кота -15,5 за разглеждания вариант. Поради естествено по-големите 

дълбочини във Варненското езеро, възможността за отвоюване на части от акваторията и 

изнасяне на кейовия фронт в дълбочина, стойността на цялостното драгиране до терминала 

няма да нарастне с повече от 15% в сравнение разглежданите по-горе неудачни варианти. В 

тази връзка, вън от всякакво съмнение е че при осъществяване на възможността за 

преминаване под Аспарухов мост на контейнеровози от 5-та и 6-та генерация и изграждане 

на дълбоководен контейнерен терминал в района източно от Казашко, а в тил жп терминала 

Варна-запад, при непосредствената близост до летище Варна това би бил един същински 

интермодален терминал, отговарящ на всички изисквания за  най-съвременен логистичен 

център.  

От изложеното следва, че промяната в стратегическото мислене за развитието на 

Индустриална зона Варна - запад с отправна точка далеч от рамките на едно правителство и 

дори едно поколение реконструкцията, както и своевременното реновиране и повдигане на 

Аспарухов мост ще отвори пътя на многотонажни кораби и осигури бъдещо развитие на 

индустриална зона Варна – запад, ще позволи изнасянето на промишлените зони извън 

градската част, ще увеличи възможностите за избор при изграждане на нов дълбоководен 

контейнерен и нов интермодален терминал, ще позволи удължаването на най-икономичния и 

екологичен воден транспорт на всички кораби, които могат да влязат през Босфора и ще даде 

небивал тласък на изграждането на нови дълбоководни терминали и индустриални зони без 

да се натоварват и замърсяват градските зони. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При условие че 90 % от външната търговия на Европа и приблизително 40 % от нейната 

вътрешна търговия преминава през пристанища, не е трудно да разберем голямото 

предизвикателство, пред което трябва да се изправят нашите пристанища, за да се справят с 

нарастващото търсене. 

Въпреки световната икономическа криза в която един от първите индикатори се явява 

рязкото намаляване на товаропотока на суровини и горива е интересно да се отбележи, че 

понастоящем инвеститори от всички сектори и с всякакъв произход са привлечени от 

атрактивното бъдеще на пристанищата. 

В изпълнение на европейското законодателство и ползвайки опита на най-развитите 

морски държави в областта на пристанищата и пристанищните дейности, преди всичко е 

необходимо да се предприемат законодателни действия за промени и въвеждане на 

разширени права и отговорности, позволяващи стратегическото планиране на бъдещото 
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развитие на пристанищата при определяне на дългосрочната политика по ръководни 

принципи, за осъществяването на демократичен контрол при управлението на едно 

партньорство, под формата на дългосрочно предоставяне на особено право на ползване 

върху публичната собственост чрез отдаване на концесия. 

Необходимо е да се създадат предпоставки и стратегия за последователна и 

непротиворечива уредба на обществените отношения, свързани с дългосрочното планиране, 

управление и изграждане на транспортно-технологични и преносни хидротехнически 

комплекси, посредством резервиранe на нови територии за бъдещо изграждане и 

отвоюването на акватория от Черно море и р. Дунав за бъдещо развитие на пристанищата.  

Основната роля на държавата в този процес е изграждането и поддържането на обща 

техническа инфраструктура, която може да позволи разработването и осъществяването на 

една дългосрочна морска политика и да направи привлекателни бъдещите обекти на едно 

дългосрочно партньорство за успешно съвместно управление както на съществуващите 

пристанища за обществен транспорт с национално значение, така и на планираните и 

резервирани нови територии и акватория за бъдещо нарастване на публичната държавна 

собственост, посредством изграждане, управление, експлоатация и поддържане на 

транспортно-технологични и преносни хидротехнически комплекси с дългосрочно 

финансово обвързване и минимален риск за държавата. 
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Резюме 

В настоящия доклад са представени резултатите от експериментално изследване на 

адхезията на подови покрития на база полиуретан-циментова композиция към различни 

типове основи – шлайфана бетонна настилка с положен сух повърхностен втвърдител, 

основа от мозайка, керамични плочки, полимер-циментова саморазливна настилка, 

шлайфана бетонна настилка дисперсно армирана със стоманени фибри. Подготовката на 

основата е извършена с най-често използваните в практиката методи. 

На базата на анализ на получените резултати са определени са препоръчителни методи 

за използване в строителната практика в зависимост от типа на основата. 

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE ADHESION BETWEEN 

POLYURETHANE – CEMENT BASED FLOORINGS AND 

DIFFERENT TYPES OF SUBSTRATES 

 

Lachezar Hrischev* 

 

Abstract 

This report presents the results from experimental investigation of adhesion between 

floorings, based of polyurethane-cement composition and different types of substrates – power 

trowel concrete floor with dry surface hardener, mosaic substrate, ceramic tiles, polymer-cement 

self-leveling flooring, concrete floor reinforced with steel fibers. The Surface preparation was 

carried out with the most commonly used methods in practice. 

The results are used for determination of recommended methods for substrate preparation of 

the different type of substrates, before applying of floorings, based of polyurethane-cement 

composition. 
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УВОД 

 

В последните десет години в нашата строителна практика все по-масово се използват 

подови покрития на база трикомпонентна поиуретан-циментова композиция. Използването 

на този тип покрития се наложи поради редицата предимства, които те притежават [3]: 

високи якостни и механични характеристики, износоустойчивост, висока химическа 

устойчивост, водонепроницаемост, възможност за създаване на противохлъзгащ ефект, 

висока температурна устойчивост (от -40
о
С до 80

о
С, а кратковременно и до 160

о
С при 

дебелина 8-9 мм), възможност за полагане върху пресен бетон – на седмия ден от полагането 

на бетона, висока устойчивост на ударни въздействия, устойчивост на резки температурни 

шокове и др. Основно намират приложение в предприятия на ХВП, заведения за приготвяне 

на храна, кухни, мандри, месопреработвателни предприятия, химическата индустрия, 

хладилни камери, зони, в които има едновременно действие и на химикали и на висока 

температура и др. 

Aнализa на тенденциите за развитие на строителния сектор и в частност на 

строителството на индустриални, производствени и промишлени сгради  показава, че в 

момента, a също и през следващите 2-3 години ще се намали до минимум обема на 

изпълняваните нови строежи, като основно ще бъдат заделяни средства за ремонти на 

съществуващите предприятия. Този факт поставя в нова светлина въпроса за изпълнението 

на подови покрития върху вече съществуващи основи – стари полимерни и полимер-

циментови покрития, мозайки, настилки от клинкерни плочи,  съществуващи бетонни 

настилки и др.  

Именно поради факта, че проблема за адхезията между полимерните покрития и вече 

съществуващите основи е много съществен от гледна точка на недопускане 

компрометирането на настилките през време на експлоатационния период е необходимо 

изследване на адхезията на този тип полимерни подови покрития към различни типове 

основи, повърхностно обработени по различен начин. 

 

1. Цел на изследването 

Целта на настоящото изследва беше да се извърши експериментално изследване на 

адхезионната якост на полимерни подови покрития на база полиуретан-циментова 

композиция към съществуващи основи и определяне на препоръчителни методи на 

подготовка на съответния тип основа, с цел гарантиране на максимална адхезионна якост. 

Настоящата цел е продиктувана от високата цена на подовите покрития на база 

полимерни смоли и съответно големите загуби, вследствие некачествена подготовка на 

основата.  

 

2. Експериментална програма и методика за извършване на изследването 

За извършване на експерименталното изследване бе изработен опитен модел. 

Опитния модел представлява бетонова настилка, изпълнена от бетон клас В30, 

модифициран с пластифицираща добавка в к-во 5 кг/м
3
 бетон и полипропиленови фибри с 

дължина 12 мм в к-во 900 гр/м
3
 бетон. В зоната на „Участък 1” бе положен сух повърхностен 

втвърдител (топинг), а в зоната на „Участък 5” бетоновата настилка бе дисперсно армирана 

със стоманени фибри в количество 25 kg/m
3
. 

Повърхността на новоизпълнената бетонна настилка бе обработена с ротационни 

пердашки тип „хеликоптер”, като се оформиха следните участъци представляващи различните 

типове основи: 

- Участък 1 – шлайфана бетонна настилка с топинг; 

- Участък 2 – мозайка; 

- Участък 3 – настилка на база полимер-циментов р-р; 

- Участък 4 – настилка от клинкерни плочи; 

- Участък 5 – шлайфана бетонна настилка със стоманени фибри. 
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Преди полагането на полимерното подовo покритиe, пoвърхността на всеки един от 

опитните участъци бе обработена чрез най-често използваните в практиката методи за 

подготовка на основата: 

- вакумно бластиране; 

- диамантено гриндиране;  

- фрезоване; 

- комбинация между фрезоване бластиране, 

след което бе положено и самото полимерно подово покритие на база полиуретан-

циментова композиция с дебелина 4 mm.  

 

3. Експериментално изследване за определяне на адхезията 

Определянето на адхезионната якост бе извършено съгласно изискванията на 

БДС EN 13892-8, като изпитването на подовото покритие на база полиуретан-циментова 

композиция бе извършено във всеки един участък, представляващ различен тип основа и във 

всяка зона с различен тип подготовка (повърхностна обработка) на основата. Изпитването на 

адхезионната якост бе извършено със съдействието на  Лабораторията за изпитване на 

неорганични и органични материали и изделия (ЛИНОМИ) към ВСУ „Л.Каравелов”.  

Резултатите от изпитването са дадени в табл. 1, а графичното им изображение е 

представено на фиг.1. 

 

Таблица 1. Адхезия на подовото покритие на база полиуретан-циментова композиция към 

различните типови основи в зоните с различна подготовка на основата 

 

№ 

Тип 

подготовка 
на основата 

Адхезия на епоксидното подово покритие (N/mm
2
) в: 

Участък 1 – 

Шлайфана 
бетонна настилка 

с положен топинг 

Участък 2 – 

Основа от 

мозайка 

Участък 3 – 
Основа от 

саморазливна 

циментова 
настилка 

Участък 4 – 

Основа от 
керамични 

плочки 

Участък 5 – Основа 
от дисперсно 

армиран със 

стоманени фибри 
бетон 

1 НЕ 0,8 0,8 0,63 0,44 0,52 

2 ГР 2,02 1,93 0,48 1,69 1,86 

3 БЛ 1,96 2,48 0,8 1,52 2,36 

4 БЛ + ФР 1,64 2,2 0,56 1,28 2,12 

5 ФР 1,26 1,72 0,6 1,1 1,97 
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Фиг. 1. Адхезия на подовото покритие на база полиуретан-циментова композиция към 

различните типови основи в зоните с различна подготовка на основата 
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4. Анализ на резултатите 

4.1. Участък 1 - Шлайфана бетонна настилка с положен топинг (сух повърхностен 

втвърдител) 

В участък 1, най-ниска адхезионна якост на полимерното подово покритие на база 

полиуретан-циментова композиция е отчетена в зоната с необработена повърхност (без 

механична обработка на повърхността), а най-голяма – в зоната повърхностно обработена 

чрез вакуумно бластиране и диамантено гриндиране. В зоните, в които подготовката на 

основата бе извършена чрез диамантено гриндиране, вакуумно бластиране и комбинация 

между вакуумно бластиране и фрезоване, стойностите на адхезионната якост са по-големи от 

1,5 N/mm
2
, колкото е и минималната прагова стойност съгласно БДС EN 1504. В зоната 

обработена чрез фрезоване, отчетената стойност на адхезионната якост е по-ниска от 

1,5 N/mm
2
, като тази зона се характеризира с голяма грапавина, но и същевременно със 

сравнително ниска стойност на адхезията.  Подобни резултати са отбелязани и проф. 

Л.Корард и проф. А.Гарбаж в [2]. Обяснението е, че този метод за подготовка на основата 

(фрезоване) е агресивен метод, характеризиращщ се с големи ударни въздействия върху 

основата, които са предпоставка за поява на пукнатини и повреждане на повърхността и то 

по-конкретно в интерфейсната зона основа-подово покритие..  

Характерно за шлайфаната бетонна настилка с положен топинг (сух повърхностен 

втвърдител) е, че сухия повърхностен втвърдител се полага върху положената вече бетонна 

смес за настилката и след това се „втрива” с металните заглаждащи дискове на ротационната 

пердашка, като не винаги може да се гарантира максимална хомогенност на двата слоя по 

време на изпълнението. Именно поради тази причина, независимо от метода за подготовка на 

основата, повечето от опитните образци по време на изпитването за адхезията се разрушиха в 

зоната на сухия повърхностен втвърдител или между сухия повърхностен втвърдител и 

бетона. 

4.2. Участък 2 - Основа от мозайка (мозаечни плочи) 

В участък 2 също най-ниска адхезионна якост на полимерното подово покритие е 

отчетена при необработена повърхност (без механична обработка на повърхността), а най-

голяма – в зоната повърхностно обработена чрез вакуумно бластиране. В зоните, в които 

подготовката на основата бе извършена чрез диамантено гриндиране, вакуумно бластиране, 

фрезоаване и комбинация между вакуумно бластиране и фрезоване, стойностите на 

адхезионната якост са по-големи от 1,5 N/mm
2
, което гарантира дълготрайност на подовото 

покритие през време на експлоатационния период. 

Забелязва се, че зоната обработена чрез фрезоване и вакуумно бластиране се отличава с 

по-голяма адхезионна якост отколкото зоната обработена само с фрезоване. Това най-

вероятно се дължи на факта, че вакуумното бластиране не е толкова агресивен метод, както 

фрезоването и чрез тази допълнителната обработка (чрез бластирането) се извършва 

отстраняване на компрометирани и нарушени вече частици и зони от повърхността на 

основата. 

4.3. Участък 3 - Основа от саморазливна циментова настилка 

В участък 3 всички отчетени стойности на адхезията са със стойности по-малки от 

1,5 N/mm
2
. Разрушението бе констатирано в зоната на положената заморазливна циментова 

настилка, която реално се явява основа (или би могла да се използва като репарационен слой) 

за полагане на полимерните подови покрития. Това показва, че използвания слой е със 

сравнително ниска якост на опън, като последното е една реална предпоставка за 

компрометирането както на финишното полимерно подово покритие, така и на подовата 

система като цяло.  

4.4. Участък 4 – Основа от керамични плочки 

В участък 4, най-ниска адхезионна якост на полимерното подово покритие на база 

полиуретан-цимент бе отчетена при необработена повърхност (без механична обработка на 

повърхността), а най-голяма – в зоната, повърхностно обработена чрез диамантено 

гриндиране.  
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Като цяло обаче, в сравнение с другите основи, при основата от керамични плочки бяха 

констатирани най-ниски стойности на адхезията между покритието и основата. Това се 

дължи от една страна на ниската порьозност на  керамичния череп, а от друга  на факта, че 

при полагането на този тип покритие не бе използван адхезионен грунд, които да навлезе в 

порите на основата и да се получи „микродюбелиране” (сместа за самото основно покритие е 

със сравнително висок вискозитет – степен на напълване на композицията 1:4,5 – 1:6). 

Но в този участък бе констатиран и един друг сериозен технологичен проблем. При 

подготовката на основата чрез фрезоване, бластиране и комбинация между фрезоване и 

бластиране бяха получени реални дефекти по плочките, изрязяващи се най-вече в счупвания 

на плочките и механично повреждане на плочките в зоната на фугите (Фиг.2). Това 

недвисмислено показва, че използването на тези методи не е препоръчително при наличието 

на основи от готови елементи и в частност керамични плочки. 

4.5. Участък 5 - бетонна настилка дисперсно армирана със стоманени фибри 

В този участък, най-ниска адхезионна якост беше отчетена при необработена 

повърхност (без механична обработка на повърхността), а най-голяма – в зоната 

повърхностно обработена чрез вакуумно бластиране. Прави впечатление, че в този участък 

(представляващ основа от бетон с фибри) в зоната повърхностно обработена чрез фрезоване, 

стойността на адхезионната якост е по-голяма отколкото в зоните повърхностно обработени 

със същия метод, но в останалите участъци (от 1 до 4 – бетонна основа с топинг, мозайка, 

полимер-цоментна настилка, керамични плочки). За това би могло да се даде следното 

обяснение: този тип основа (бетонна настилка, дисперсно армирна със стоманени фибри) се 

характеризира с по-виоки якостни характеристики и фрезоването реално не води до появата 

на толкова значителни по обем и размер пукнатини в интерфейсната зона (горната част на 

бетонната основа). Потвърждение за разсъждения в тази посока може да се открие в [4], 

където авторите В. Найденов и И. Ростовски, на базата на експериментални резултати и с 

използването на нов подход за определяне на абразивната устойчивост на дисперсно-

армирани цимент-съдържащи композити определят корелационната зависимост между 

якостните характеристики и  абразивната износоустойчивост. От резултатите представени в 

тази разработка е видно, че хибридното  дисперсно  армиране, при правилно проектиране на 

състава, повишава както якостните характерситики на композита, така и неговата 

дуктилност (жилавост). Последното води до нарастване на абразивната износоустойчивост 

но реално и до намаляване на повърхностните повреди свързани с компрометиране на 

интерфейсната зона и съответно появата на пукнатини. 

Въпреки това тук е налице друг технологичен проблем. Характерно за този тип основа е 

това, че стоманените фибри са разположени дисперсно в бетона и при използването на по-

агресивен метод за подготовка на основата е напълно възможно, тези които са по 

повърхността да бъдат частично засегнати. Това бе констатирано при обработката чрез 

фрезоване (фиг.3). Наличието на фибри със „свободни” краища (стърчащи над повърхността 

на бет. основа) е препоставка за затрудняване изпълнението на следващите технологични 

операции по полагането на адхезионния грунд, саморазливните покрития и т.н  

 

  

Фиг.2 Фиг.3 
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5. Изводи 

5.1 Необходимо е, когато се използват изравнителни слоеве, репарационни разтвори на 

циментова или друг тип основа и др., същите да притежават якост на натиск мин. 25 Мра и 

якост на опън минимум 1,5 Мра, каквито са минимално изискуемите стойности към 

характеристиките на основата за полагане на полимерни подови покрития в съответствие с 

БДС EN 1504. 

5.2 При полагането на полимерни подови покрития с висок вискозитет върху плътни и 

непорьозни основи (като например керамични плочки), с цел осигуряване на добра адхезия е 

целесъобразно използването на адхезионен грунд. 

5.3 Препоръчителните методи за подготовка на различните типове основи от гледна 

точка на осигуряването на адхезионна якост, а също и технологичност на изпълнението при 

полагането на подови покрития на база полиуретан циметова композиция са: 

 

Тип 

подготовка на 

основата 

Тип на основата 

Бетон с топинг Мозайка 
Керамични 

плочки 

Бетон със 

стоманени 

фибри 

ГР + + + + + + + + + + 

БЛ + + + + + + + + + + + 

БЛ + ФР + + + + - +  

ФР - + + - + 
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ОБСЛЕДВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАБЕЛИ НАПРЕГНАТИ СЛЕД 

БЕТОНИРАНЕТО И ИНЖЕКТИРАНИ С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 
 

Николай Янев
*
 

 

Резюме 

Защитата на напрегателните елементи от вредното влияние на външната среда често се 

оказва решаващ фактор за надеждността и дълготрайността на значителна част от 

съществуващите предварително напрегнати мостови съоръжения. Най-важният компонент 

на тази защита в повечето случаи е инжектирания в каналообразователите циментов разтвор, 

който гарантира както защита от корозия така и съвместна работа на напрегнатата армировка 

с прилежащия бетон. За съжаление често този етап от технологията на реализиране на 

предварително напрегнати стоманобетонови конструкции е считан за по-малко важен в 

сравнение с подготвката и реализацията на напрегателните работи. Това предполага при 

предстоящото обследване и паспортизиране на съществуващите предварително напрегнати 

след бетонирането мостови конструкции, да се отдели особено внимание за наличието на 

евентуални дефекти в инжектирането на някои напрегателни елементи и да се предпишат 

подходящи мерки за рехабилитация в случай на необходимост. Публикацията насочва 

вниманието към натрупания опит в тази област като добавя данни и препоръки, базиращи се 

на обследване и рехабилитация проведени от автора върху крайните анкери на 

стоманобетонов надлез, предварително напрегнат при условията у нас преди повече от 

20 години. 
 

INSPECTION AND REPAIR OF POST-TENSIONING TENDONS WITH 

THE CEMENTITIOUS GROUT INJECTION 
 

Nikolay Ianev* 

 

Аbstract 

The prestressed reinforcement protection against corrosion usually is one of the important 

causes of reliability and/or durability problems in post-tensioned bridge structures. In most cases of 

existing bridge structures the major component of this protection is based on the applied grouting 

technology, making provision in the same time for bond of the tendon to the structure. 

Unfortunately some times this part of the entire technology had been underestimated in comparison 

width the procedure of installation and tension of the prestressed reinforcement. So why it is very 

convenient in the upcoming inspections of the existing presstresed bridges as the preceding part of 

their technical passports, to pay spatial attention on the monitoring and repair of tendons with 

defective grouting. This report inform briefly on the existing experience in this area abroad, and in 

detail, on the author’s experience in the particular post-tensioning tendons monitoring and repair. 

The accent is on the incomplete grouting at end anchorage. 
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I. Увод 

Технологиите за предварително напрягане на стоманобетоновите мостове след 

бетонирането бяха подложени на изключително силен негативизъм с въвеждането на 

забраната им през 1992 г. във Великобритания от Агенцията, отговаряща за магистралите в 

страната. Тази забрана, която трае около четири години, обаче дава мощен тласък за 

провеждане на обследвания в много страни като Великобритания, Франция, Швейцария, 

Австрия и др. върху дълготрайността на предварително напрегнатия бетон и напрегнатата 

след бетониране армировка на много съществуващи мостови конструкции. Тези обследвания 

потвърждават, че повечето от конструкциите демонстрират отлична дълготрайност с 

незначителни корозионни процеси, ако изобщо има такива. Всички те откриват обаче и 

отделни случаи с проблеми в дълготрайността и корозия на предварително напрегнати след 

бетонирането напрегателни елементи. В хода на тези изследвания се стига до извода [1], че 

качеството на инжектирането с циментов разтвор е много важен фактор за постигане на 

дълготрайност на напрегнатите арматурни елементи, но приложен самостоятелно не може да 

я гарантира. Задължение на възложителя и проектанта е да подберат подходяща за средата в 

която се намира конструкцията, комбинация от допълнителни предпазни мерки като: 

концепция за бързо отвеждане на водата далече от уязвимите места на конструкцията; 

хидроизолационни пластове; водонепропускливост на бетона; водонепропускливост и 

корозионна устойчивост на каналообразователите; гресиране или пластична обвивка на 

единичните струни (в случаите когато не се търси връзка с прилежащия бетон). Трябва да се 

има предвид, че осигуряването на тези допълнителни мерки по време на първоначалното 

проектиране и строителство има относително незначителна цена в сравнение с ремонтите 

целящи удължаване живота на мостово съоръжение, намиращо се в експлоатация.  

Целта на доклада е да обърне внимение върху важноста на този чуждестранен опит, 

добавяйки опита от обследването и рехабилитацията на кабели, инжектирани с циментов 

разтвор, при наши условия, за ефективното прилагане на Наредба №5 от 25.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите, по отношение на много съществуващи мостови 

съоръжения у нас. 

 

II. Обследване за наличие на кухини в областта на крайните анкерни устройства. 

При инспекцията на десет моста построени във Виена между 1956 и 1978 година са 

обобщени констатаците от обследването на общо 10000 локални разкрития в определени 

зони на каналообразователи [1]. Кухини в инжектирането с циментов разтвор в областта на 

крайните анкерни устройства на напрегателните елементи са констатирани само в 2% от тези 

разкрития. Тъй като разкритията включват освен крайните зони при анкеража, още най 

високите, най ниските и други части на обследваните напрегателни елементи, тази цифра не 

е показателна за броя на крайните анкерни зони от тези десет съоръжения, в които се е 

проявил този дефект, но показва, че в сравнение с другите упоменати зони (за най ниските 

точки констатациите достигат до 6%), зоната на крайните анкери е „по малко рискова”. Това 

разбира се зависи от конструкцията на анкерните устройства, връзката с 

каналообразователите и щуцерите т.е. от конкретната система за напрягане в т.ч. 

инжектиране, която подлежи на одобрение от лицензирани органи. От много важно значение 

e и прилаганата система от тестове, свързани с качествата на циментовия разтвор. По-

съвременните изследвания върху фактора водоотделяне и стабилност (разслояване) на 

циментовия разтвор показват, че стандартните тестове във вертикални пластмасови 

контейнери с 100 мм височина, прилагани в по старите стандарти, показват често 

незначителен размер на водоотделяне и обемно изменение, докато стойностите на същите 

показатели в реални условия, където имаме наклонени каналообразователи и циментовия 

разтвор втвърдява в условията на филтриращия ефект на напрегателната арматура в него, се 

оказват много по-големи. По тази причина при днешни условия не могат да бъдат утвърдени 

технически одобрения на системи за напрягане, които не включват задължително покриване 
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на тест за водоотделяне и стабилност на циментовия разтвор с наклонена тръба [2]. 

Следващото изложение вече обобщава конкретен национален опит. Той е свързан с 

обследването и рехабилитацията на крайните закотвящи устройства на кабели, напрегнати по 

системата СТОБЕТ 300 и инжектирани с циментов разтвор. Съоръжението е „Западен пътен 

надлез”, който е част от обект „Пътен възел ж.к. Младост – бул. Ал.Малинов – Околовръстен 

път гр.София”, 2008 г. Други особености на рехабилитацията на това съоръжение, преди 

въвеждането му в експлоатация, както и повече данни за него, се съдържат в [4] и [5]. 

Проблема при тези закотвящи устройства е нетипичен, и се изразява в тове че те са 

престояли, без обичайното замонолитване с ненапрегнат стоманобетон - позиция 2 от 

фигурите (за краткост –“2”), в продължение на около 20 години. През този период, 

предпазени само от шапка от бързовтвърдяващ разтвор – “3”, те са били изложени директно 

на атмосферни влияния, на което се дължи и начина по който изглеждат на фигура 4. 

Изводите от този случай обаче, биха могли да бъдат от съществена полза и за „типичните” 

случаи в практиката, тъй като не по-малка агресия от влага би се получила и върху 

„замонолитени закотвящи устройства” на съоръжение с компрометирана или липсваща 

изолация на дилатационната фуга “1” и зоните около нея (такива сценарии А, Б и В са 

показани на фиг.1). С периодичното замръзване и размразяване в годините, влагата 

достигнала до “2”, атакува слабите места в него и може да го компрометира до степен, при 

която тези устройства могат да се окажат в по-неблагоприятно положение от тези на горе-

упоменатия надлез, тъй като агресията на проникналата вода ще продължи и след поредните 

климатични събития (дъжд, навяване, снеготопене и др.). 
 

Фигура 1 

 
Предложението, съдържащо се в настоящото изложение е ремонта на дилатационните 

фуги и зоните около тях на мостови съоръжнения с констатирани подобни проблеми или 

съмнения за такива на база проучване на наличната екзекутивна документаця, да се 

комбинират с обследване на анкерите и щуцерите в тези зони по начина илюстриран на 

фигурите по-долу. Препоръчват се следните проучвателни стъпки: 

1. След демонтажа на дефектиралите дилатационни фуги и пластове от настилката и 

хидроизолацията се продължава с проучвателно разкритие в замонолитващия бетон в един 
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(2
1
) или два (2

2
) етапа - фиг.2. Трябва да се отбележи, че тези разкрития са много „по-

безболезнени” от стандартното проучване при съмнения за кухини по дължината на кабелите 

[1]; 

Фигура 2 

 
 

2. В зависимост от констатираната степен на ерозия, се правят разкрития в “3” с цел: 

а)Фиксиране треакториите на горните въжета, с оглед избягване на конфликт между тях и 

проучвателните отвори в тялото на винта; б) Проверка на защитната функция на “3” към 

момента на проучването – констатира се степента на корозия на челото на блоккотвата за 

групово напрягане на въжета, на клиновете  и видимата част на разкритите въжета “8”; 

3. Направата на един или повече проучвателни отвори “4” в тялото на анкерното 

устройство. Те се разполагат в пространството между треакториите на най-горните две 

въжета фиксирани в стъпка №2а. Възможни са два типа заключения: а) Кабела е инжектиран 

без дефекти в зоната на анкеража – критерия е излизането на циментов разтвор, веднага след 

като бургията премине дебелината на металния корпус; б) Кабела има неинжектирано 

пространство в зоната на анкеража (каверна)  - бургията пропада в празно пространство след 

преминаване на металния корпус. 

4. Предварителна оценка на размерите на каверната при констатация от типа №3(б). За 

целта се измерва дълбочината на проникване на еталонна пръчка. При необходимост могат 

да бъдат направени и допълнителни проучвателни отвори, даващи възможност, след 

геометрични изчисления, да се прогнозира формата на каверната и очаквания обем за 

рехабилитация чрез реинжектиране.  

5. Предварителна оценка на дължината на алтернативното предаване на напрягащата 

сила (ℓpt), припадаща се на въжетата преминаващи през каверната, чието закотвяне в 

блоккотвата се приема за съмнително до доказване на противното (стъпка №6). ℓpt  на 

отделно въже с „постдефектирало” закотвяне в блок-котвата, би трябвало да се позиционира 

по начина показан на фиг.3 и определи по методите, отнасящи се за напрягане преди 

бетониране. За целта може да се приложи формула (8.16) на [3], като стойностите на 

напреженията във въжето, сцеплението му с околната среда и номинален диаметър, следва да 

бъдат заложени на база на една консервативна оценка.Ако въжетата са повече от едно следва 

да се приеме усреднено ℓpt и съответно разпределение на диаграмата на предаване на 

припадащата се напрегателна сила. 
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Фигура 3 

 
6. Реинжектиране на каверната - освен рехабилитационна мярка то е и важна 

проучвателна стъпка за: а) окончателна преценка на размерите на каверната; 

б) потвърждаване или отхвърляне на съмненията за лошо закотвяне в стъпка № 5. 

Изтичането на реинжекционен разтвор в областта на заклинването в блоккотвата е 

потвърждение за дефекти в работата на съответния клин - позиция 8’ на фигура 4. 

7. Изчислителни проверки на носимоспособността на сеченията от конструкцията в 

областта на окончателното ℓpt , за експлоатационно и крайно гранично състояние. 

 

Фигура 4 

 

Снимка направена след реинжектирането на 

два от крайните анкери на Западния пътен 

надлез 

 

Пътен възел ж.к. Младост, бул Ал. Малинов, 

Околовръстен път на гр. София – 2008 г. 

 

  8 – Нормално функциониращи клинове 

  8’ – Клин с протичане и следователно 

   надеждно функциониращ 

  9 – Щуцер на инсталацията за реинжектиране 

10 – Изтичане на реинжекционната смес Durebond 

 

III. Рехабилитация при наличие на каверни в областта на крайните анкери 

Анкерните устройства на Западния надлез, упоменат по-горе, с констатирани каверни, 

бяха реинжектирани с двукомпонентна епоксидна смола Durebond за инжектиране в 
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пукнатини. За целта в областта на каверните бяха реализирани отвори “5” за монтиране на 

щуцерите “9”, като проучвателните отвори “4” имаха функцията на обезвъздушител, 

маркиращ края на инжектирането, чрез изтичане на инжекционен разтвор. Високото 

налягане при реинжектирането е гаранция за запълването не само на каверните, но и най-

малките празни пространства, комуникиращи с каверната, дори такива в областта на 

клиновете  от типа “8’“. Успешното реализиране на така описаната процедура изолира тези 

уязвими зони, прекратява корозионните процеси и подобрява условията на закотвяне на 

засегнатите от каверната въжета. 

 

IV. Изводи 

1. Възможно е набирането на опит в прилагането на различни системи за 

предварително напрягане, след бетониране на стоманобетонови мостови конструкции у нас, 

през последните десетилетия, да е съпътствано с допускане на различни дефекти при 

инжектирането на напрегателните елементи с циментов разтвор.  

2. Комбинирането на дефекти по т.1 с лошо отвеждане на водите попаднали върху 

мостовите конструкции, компрометираната хидроизолация, лошата водоплътност на бетона 

и лошата водоплътност на каналообразователите, акерите и щуцерите може да доведе до 

рязко намаляване на дълготрайността и/или надеждността на конструкцията. 

3. Обследването на напрегателни арматурни елементи, оценени като рискови в смисъла 

на т.2, следва да бъде задължителен етап в рамките на обследването на съществуващи 

строежи, изисквано от Наредба №5 от 25.12.2006 г за техническите паспорти на 

строежите, защото своевременното реализиране на налагаща се рехабилитация може да 

предотврати значителни загуби от различен характер. 

4. При определяне на рисковите напрегателни елементи, подлежащи на обследване, 

следва да се обърне сериозно внимание на анкерите, обвити от ненапрегнат стоманобетон, 

които са особено уязвими тъй като обикновенно се комбинират с проблемните зони около 

дилатационните фуги в пътното платно. 

5. Обследването на рискови анкери в смисъла на т.4 и рехабилитацията на тези с 

констатирани каверни при инжектирането, може да бъде изпълнено по начина изложен по-

горе, като най-икономично това би станало ако за целта бъдат планирани необходимото 

време и ресурси в рамките на текущите и основни рамонти на пътното платно и 

дилатационните фуги. 
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„СВ. СТЕФАН” В ИСТАНБУЛ ОТ 70-ТЕ - 90-ТЕ Г. НА ХІХ В. 
 

Благовеста Иванова
1
 

 

Резюме 

В доклада са разгледани непубликувани документи от 70-те - 90-те г. на ХІХ в., 

свързани с проучване на геотехническото състояние на терена на Златния рог в Истанбул, 

където през втората половина на 90-те г. на ХІХ в. е построена българската църква „Св. 

Стефан”. В тях са описани: характера на терена, дълбокото фундиране от 50-те г. на ХІХ в. 

във връзка със строежа на зидана църква; състоянието на основите и набелязаните мерки за 

решаването на проблемите, предложени от няколко екипа истанбулски инженер-архитекти, 

работили през 1876 г., 1882 г. и 1890 г. Неразделна част от проблематиката за строителството 

на българската църква са и архитектурните проекти на Антоан Перпиняни и Ховсеп Азнавур, 

автор на познатата сега църква, известна със стоманената си конструкция. Те представят 

варианти на композицията на храма и описват свързаните с него материали от времето на 

изследването на терена. Разгледаните документи имат важно значение за проучването на 

паметника на архитектурата, тъй като в тях е представен непознат етап от работата по 

строителството на знаковия за България храм и съдържат аргументирано обяснение за 

достигането до решението за стоманена конструкция върху свлачищния терен. 

 

GEOTECHNICAL RESERCHES AND ARCHITECTURAL PROJECTS OF 

ST STEFAN CHURCH IN ISTANBUL OF 1870-1890s 
 

Blagovesta Ivanova
1
 

 

Abstract 

The Bulgarian orthodox church of St. Stefan in Istanbul is situated near the Golden Horn. It is 

a monument of national importance in the Republic of Turkey, and is under the supervision of the 

Bulgarian Churches Foundation in Istanbul. It is erected in 1896 according to the architectural 

projects of Turkish architect Hovsep Aznavur. The steel elements for the church are produced by 

Rudolf Philipp Waagner’s company. The church has a typical steel bearing structure built on all 

sides on the concrete walls of the basement and on the concrete half-columns inside the basement. 

The terrain of the church is situated on the bank of a gulf. The geotechnical investigations before 

the erection of the steel structure are the subject of our research. The land had to be embanked in the 

1850s with piles 7m in length and with stones. The next years the embankment was damaged. 

Between 1870 and 1890s proposals were made for its consolidation with the oak piles 23 m in 

length and there were created projects for the foundations. They were not realized and the steel 

church was assembled on the compromised foundations, after the horizontal embanking. The other 

problems which focused our interest are the earlier architectural projects of Aznavur which 

illustrated his preliminary conceptions about the church composition. The goal of the examination 

                                                
1 д-р Благовеста Иванова, доцент, ВСУ „Любен Каравелов”, София 
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of the archive documentation is connected with the reconstruction of the history of the building, 

which is a necessary stage before its restoration. 

 

 1           2 

 

Фиг. 1 Общ поглед към църквата „Св. Стефан”;                  Фиг. 2 Етап от монтажа 

 

   3 

 

Фиг. 3 Планова схема - съвременно заснемане според Х. Куруязъджъ и М. Тапан 

Църквата “Св. Стефан” в Истанбул в сегашния й вид е произведена във фирмата 

“Рудолф Филип Ваагнер” във Виена през 1893-1895 г. Тя представлява стоманена 

конструкция, облицована отвън и отвътре с плоскости от висококачествена стомана (4 мм)
1
, 

оформени с богата пластическа чугунена украса (7 мм).
2
 Видимото съвременно състояние на 

сградата е повод да разгледаме редица неизвестни архивни документи. Те са извор на 

информация за особеностите на терена и за проведените през 70-90-те г. на ХІХ в. 

геотехнически изследвания, извършени от известни, практикуващи в Истанбул европейски 

инженер-архитекти. За църквата, която от лятото на 2011 г. е в реставрация, от години наред 

е характерно изразеното наклоняване в югоизточната й част и появата на вертикални 

деформации във вид на пукнатини по сложно съставните облицовки.
3
 Според 

информационни източници, през 2012 г. при отстраняването на някои от металните 

облицовки е установена висока степен на корозия с нарушаване на целостта на носещите 

колони. Систематизацията на разгледаните тук факти за изследването на терена през ХІХ в., 

неговото състояние и разсъжденията за мястото за бъдещия храм от същото време, са 

съществени за познаването на възникналите проблеми, тъй като те са регистрирани много 

скоро след завършването на строителството и датират от 20-те г. на ХХ в. 
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 4            5 

 

Фиг. 4-5 Състояние на облицовките в източната част на северната фасада 

 

След пробен монтаж, извършен във Виена (1894 г.), сградата е сглобена (кр. 1895-юли 

1896 г.) на брега на Златния рог върху площадка, която представлява дарен от княз Стефан 

Богориди негов имот в полза на живеещите в града българи. Тя представлява насип, на който 

през есента и зимата на 1859 г. е изграден фундамента на зидана църква по проект на 

италианско-швейцарските архитекти Гаспаре и Джузепе Фосати.  

След изоставянето на основите на църквата на Фосати, истанбулският архитект Жорж 

Д. Стампа изготвя доклад (1874 г.) от геотехническо проучване. От него става ясно, че до 23 

м дълбочина теренът е неустойчив и е по-здрав към пътя; в основите има пукнатина; теренът 

се сляга към морето; пилотите са къси, подложени са на гниене и ростверкът е лошо 

изпълнен. Стампа набелязва следните мерки и действия: изграждане на кей от големи 

каменни блокове; натоварване на терена за установяване на степента на слягане и 

наблюдаване на поведението на пукнатината. Той препоръчва, при разширяването й тя да 

бъде укрепена с „бетон с хоросан от хидравлична вар”, а също така да бъде свързана с 

железни връзки. Жорж Стампа не предлага ново място за храм. Той работи по варианта за 

разполагането му върху старите каменни основи, след укрепването им и частично върху 

нови. Новите основи да бъдат от дялан камък, а частта от сградата, която ще бъде 

разположена върху пукнатината да бъде от кухи тухли и да се използват дървени сводове.
 4
  

През 80-те г. на ХІХ в. водещ архитект на геотехническите проучвания е Антоан 

Перпиняни.
5
 През 1882 г. по негова препоръка, инженер-архитектите Алфонс Сингрия и 

Франгоулис Маврокордат извършват нови сондажи на терена. В заключение те отбелязват 

състояние на гниене в горните части на пилотите и на ростверка; неудовлетворителен 

диаметър на пилотите и напуквания на зидарията по цялата дължина на основите. Тези 

особености показват, че пилотите не са под нивото на подпочвените води, а теренът се 

плъзга и сляга към морето. Заключителното мнение на тримата експерти е за пълно 

отстраняване на старото фундиране и извършване на ново укрепване на терена.
6
 Те не 

посочват място за бъдещия храм.  

Мнението (1882 г.) на инженер Георги Михайлович, началник на Строителния отдел в 

МОЗСТ, е първото становище на български специалист. Той посочва принципни положения: 

тежестта на храма зависи от одобрения проект; фундаментът трябва да стои върху солиден 

терен, който да съответства на теглото на проектираната конструкция. Състоянието на 

терена да се определи със сондаж или с разкопки. Натоварването да се определи според 

тежестта на храма и качеството на терена. Според Михайлович, уточненото място на новия 

храм ще определи каква част от старите основи трябва да бъде отстранена след извършване 
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на сондаж.
7
 

След установяването на особеностите на терена, през 1883 г. на инженер Перпиняни е 

поръчано да проектира нов храм. Проектът е одобрен от МОЗСТ, но с редица забележки и с 

последващи, изпълнени от него корекции.
8 

Съдейки по размерите (37,53 х 24,25 м и обща 

площ 1177 кв м, височина не е отбелязана)
9
, храмът е по-голям от този на братята Фосати 

(21,60 х 15,84 х 16,56 м). Може би това е и причината през 1888 г. да бъде обявен конкурс за 

проект на църква, който се провежда в Рим.
10

 Той е спечелен от истанбулския архитект 

Ховсеп Азнавур, получил образованието си в арменски католически орден и в 

Художествената академия в Рим.
11

 В неговия проект личи, че е запазен силуетът и общите 

стилови особености в оформлението на фасадите на храма на Фосати, но не и плановата 

схема. Храмът е трикорабна куполна базилика с доминиращ централно разположен купол, 

калоти в страничните кораби, две звънарници, широка апсида с две ниши и ордерно 

членение на фасадите.
12

 Той отбелязва, че храмът трябва да се разположи на терен с размери 

59,50 х 40,50 м, който той посочва като „слягащ се, както всички останали от страната на 

Златния рог” и дължината му по централната ос да бъде 23,46 м, а ширината му 9,92м. Броят 

на пилотите ще бъде уточнен след ново геотехническо проучване на терена. Документът е 

изключително интересен от гледна точка на строителните материали и е единственият, който 

дава яснота за тях към момента преди да бъде взето решението за изграждане на храма от 

стомана. Той пише: „Стените от зидария с дребен чакъл, плътни и кухи тухли, дялан камък и 

т.н. ще бъдат иззидани в мазилка от хидравлична вар, цимент или гипс…, всичко от най-

високо качество и с подбор на устойчиви материали”. За „покривите” са предвидени железни 

нервюри, леки пълнежи от кухи тухли и метално покритие.  

Между есента на 1888 и март 1889 г. друг екип в състав Азнавур, Тедески, 

Маврокордат и Айлерли извършва нови изследвания.
13

 Направен е опит, в който с 900 

килограмов чук от височина 4 м са набити на 3 пилота с дължина 21,5 до 23,5 м и с диаметър 

в горната част 0,40 м. Първият пилот е разположен „по линията на фасадата” на старите 

основи, следващите два - навътре в терена на разстояние 5 м един от друг. При забиването те 

потъват под почвата на 9 мм, което обезпокоява архитектите и те специално отбелязват, че 

уплътняването на терена ще създаде по-голямо съпротивление, така че потъването на 

пилотите ще бъде изцяло предотвратено. Оптималното разстояние между тях трябва да бъде 

0,80 м до 1 м и те да бъдат поставени на три линии. Разположените навътре в терена трябва 

да бъдат поставени по-нарядко и да бъдат с различна дължина и диаметър. Поставените най-

близо до морето - да бъдат с дължина 25 м и диаметър в горната част 0, 40 м. За най-близката 

до морето фасада те предвиждат 61 пилота, които ще могат да поемат натиск от 2000 т и 

отбелязват, че той е „два пъти повече от теглото на фасадата и прилежащите подове, тежащи 

върху нея, но смятаме, че за да отговорим на изискванията за сигурност, следва въпросните 

61 колове да не се натоварват с повече от половината от граничния натиск, който могат да 

поемат”.  

В заключение комисията посочва, че след трамбоването теренът ще бъде заздравен и 

ще носи два пъти по-голяма тежест от предвидената. За целта в земята трябва да бъдат 

поставени общо 650 пилоти, със средна дължина 22 м и диаметър 0,35 м, които ще бъдат 

разпределени съответно натиска и устойчивостта на терена. На мястото, където ще бъде 

храма, в горната част на пилотите ще бъде използван ростверк и те ще бъдат свързани с 

дървени греди. Върху тях ще бъде направена заливка с хидратна вар с височина 1 м и основа 

1,50 м, която ще бъде положена върху „подвижен фундамент от сухи камъни на височина 50 

см около главите на коловете, така че същият да завърши над траверсите и под долната 

страна на съединителните греди; този подвижен фундамент ще бъде силно трамбован и ще 

служи за основа на бетонната заливка”. Върху бетона ще бъде поставена втора поредица от 

дъбови елементи, върху която ще има скара и върху този фундамент ще се издигне храмът. 

Скарата може да не бъде изпълнена, ако при набиването на пилотите се окаже, че теренът 

създава условия за по-добро сцепление. Тедески, Маврокордат и Айлерли не излизат с 

предложение за място за храма. Втората задача на комисията е уточняване на причините за 
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компрометирането на основите от 50-те г. на ХІХ в. Според тях те са следните: недостатъчна 

дължина на пилотите от дъбова дървесина за каменния храм (7 м и сечение 0,20х0,20 м), 

което е довело до отслабване на терена по вертикала; недостатъчност на тяхната бройка и на 

връзките по между им, поради което теренът става неустойчив на свличане към морето.  

Последните предложения за дълбоко фундиране са отхвърлени от дипломатическия 

агент Георги Вълкович както и от самия Екзарх Йосиф, поради високите цени - 150 000 лв. за 

укрепване на терена с кей и още 170 000 лв. за основи на църквата.
14

 Същото мнение 

споделят и експертите, защото работата по терена би струвала повече от самия храм.
15

  

Скъпо струващото изграждане на зидана църква довежда до промяна в концепцията. 

Решено е да не се извършва дълбоко фундиране, а църквата за бъде „малка, здрава и гиздава” 

с размери 24 х 10-12 м, с нартекс широк 4 м и „да е цела от железо като се построи според 

най новите принципи, по които се строят, днес, в Западна Европа, железните къщи и други 

големи здания”.
16

 Според Азнавур този тип конструкция може да предложи лесно 

отопляване през зимата и проветряване през лятото; защита от пожари и земетресения, почти 

никакви поддръжка и ремонт, икономия, лекота и бързина на изпълнението.
17

 „Основната 

постройка има за основа двойна рамка от абсолютно неогъваемо желязо, с оглед да бъде 

избегнато каквото и да е разместване в нея в случай на частично слягане на почвата, 

всичкото това положено върху сравнително леки основи. Ако вследствие на едно общо 

слягане каменната основа евентуално загуби нивото си, същото ще се регулира чрез система 

от крикове, свързани към рамката в различни точки.”
18

  

Азнавур и главният архитект при Дирекцията на Обществените сгради Тодор Марков 

през 1890 г. възприемат идеята да се използват основите на каменния храм. В този случай 

църквата трябва да се изгради „върху основа, състояща се от железни греди, предоставящи 

достатъчна устойчивост като конзола за опора на тялото на сградата, в случай на частично 

или общо слягане на почвата”.
19

 За предотвратяване на бъдещо свличане на терена към 

морето е решено да се построи дига, “изградена с няколко реда колове, заградени от кофраж 

от укрепващи талпи и защитени със скоби”.
20

  

Нова експертиза, поръчана през есента на 1890 г. установява пропадане на пилотите с 

1 м и отклоняване към морето с около 0,40 м, както и потъване на кея дълбочина 1, 75 м. 

Според Кюстер и Азнавур не е небоходимо да се строи нов, тъй като старият може да се 

заздрави с бетон
21

 и да се построи дига, “изградена с няколко реда колове, заградени от 

кофраж от укрепващи талпи и защитени със скоби”.
22

 (По-късно през есента на 1895 г., 

когато става известно, че частите на конструкцията скоро ще започнат да пристигат, е 

решено да се обяви търг за строителство на кей.
23

) Решено е старите пилоти да се отстранят и 

да се поставят нови. Предвиденото място за храма спрямо старите основи отново не може да 

бъде определено с точност. В документите има няколко предложения: той да бъде по-близо 

до улицата, частично върху здрав терен и старите основи (1889 г.)
24

; изцяло върху старите 

основи (1890 г.)
25

, както и да се изтегли към морето за да се икономисат средства (1891 г.)
26

.  

Дълбокото фундиране започва през 1890 г.
27

 и завършва към август 1892 г.
28

 Сведения 

за него няма, освен отделни чернови бележки за закупуване на пилоти и цимент марка 

„Лафарж”. Проектното задание е работено приблизително от август 1890 г., откогато е 

решението за храм от стомана до август 1892 г.
29

 По това време на Ховсеп Азнавур е 

възложено да проектира храма с конструкции от стомана, с външни и вътрешни облицовки 

като срокът за последните декември 1892 г.
 30

 не е спазен и архитектът предава тези проекти 

през април 1894 г.  

Разгледаните факти поставят дълга поредица от въпроси: спазени ли са дадените от 

началника на Строителния отдел в МОЗСТ Г. Михайлович предписания, съобразени ли са 

помежду им дълбокото фундиране и проекта на Азнавур. Съществуват и въпроси, 

произтичащи от факти, които излизат извън обхвата на това изследване, но са свързани с 

терена: описаните в проектното задание стоманени профили са предвидени според френския 

стандарт, но в последствие е приложен австрийски; проектите за вътрешното оформление са 

изпълнени по-късно и не са предвидени като тонаж. Работата е възложена на фирмата 
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„Ваагнер”, защото нейната оферта е най-ниска, след което тя извършва редица промени като 

увеличава теглото на храма от предвидените 298 т от строителната комисия на 340 т, а по-

късно на 357 т, което се извършва по време на дълбокото фундиране на терена.
31

 Всички 

споменати особености довеждат до създаване на по-тежка конструкция върху основи, които 

и без това не са замислени като солидни, поради принципното убеждение, че стоманения 

храм е по-лек. 
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Резюме 

Във връзка с непрекъснатия стремеж за все по-голямо използване на възобновяеми 

електроенергийни източници фотоволтаичните системи (PV – Photovoltaic) неминуемо стават 

част от електрическата инсталация на много съвременни сгради. Поради разположението и 

обширните площи, върху които се монтират фотоволтаичните системи, за тях съществува 

голям риск от преки и косвени поражения вследствие на гръмотевична дейност. 

Комутационните пренапрежения са също сериозна причина за проблеми в оборудването и 

резките колебания на захранването. Целта на настоящия доклад е да се направи оценка на 

методите за външна и вътрешна защита от пренапрежения на фотоволтаичните инсталации в 

съответствие с изискванията на действащите нормализационни документи. Дадени са 

препоръки относно проектирането и избора на тези инсталации и възможностите за тяхното 

приложение. 

 

Ключови думи: мълниезащита; комутационни пренапрежения; фотоволтаични 

системи 
 

PROTECTION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN BUILDINGS AGAINST 

ATMOSPHERE AND SWITCHING SURGES 

 

Stefka Georgieva Kanturska* 

 

Аbstract 

In connection with the never ending quest for ever greater use of renewable power sources, 

photovoltaic systems (PV - Photovoltaic) inevitably become part of the electrical installation of 

almost any modern building. Because of their location and broad areas on which they are mounted, 

photovoltaic systems are exposed to high risk of direct and indirect damage due to lightning 

activity.Switching surges are also a major cause of problems in equipment and sharp fluctuations in 

power. The purpose of this paper is to evaluate methods of external and internal surge protection of 

PV installations in accordance with the requirements of the Normalization documents. 

Recommendations are suggested for the design and selection of these plants and their possible 

applications. 

 

Keywords: lightning, switching surges, PV - Photovoltaic 
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Производството на оборудване, използващо слънчева енергия или т.нар. 

фотоволтаичните системи (PV-Photovoltaic) спадат към бързо развиващия се в настоящия 

момент отрасъл на електроенергетиката, свързан с внедряването на възобновяеми енергийни 

източници. Фотоволтаичните електроцентрали се монтират по покривите на жилищни 

сгради, нo вече много компании инвестират в строителство на такива уредби и ги инсталират 

върху открити пространства и неизползвани терени. В PV инсталациите има електронни 

устройства като инвертори, системи за контрол, управление и измерване, които работят със 

сигнали с ниско напрежение и са снабдени с много микроелектронни устройства. Всички те 

са чувствителни към шум, смущения и пренапрежения. Възможните причини за повреди в 

една PV система са показани на фиг.3. В диаграмата е отчетен големият дял на 

пренапреженията  от атмосферен и комутационен характер. 
 

         

      Фиг. 1. Фотоволтаични панели          Фиг. 2. Разрушени от мълния PV модули 

 

Фиг.3. Причини за дефекти и повреди в PV инсталация 
 

Mълниите са основният източник на интерференции, шум и електромагнитни импулси. 

Те генерират атмосферни пренапрежения с голяма амплитуда, които могат да се свържат с 

електронните системи на инсталациите посредством галванични, индуктивни и 

капацитивнивръзки и да предизвикат повреди и аварии в тази чувствителна техника. При 

проектирането на системите за защита на PV централата най-напред се установява дали 

сградата вече разполага с изградена мълниезащита или не. Инсталацията на самата PV 

система не повишава риска от попадане на мълния, но е възможно да създаде повишена 

опасност за електрическите устройства в сградата. Причината е, че кабелите на 

фотоволтаичните инсталации се намират вътре в сградата и често са разположени близо до 

други кабелни линии. При преминаване на част от тока на мълния по фотоволтаичните 

линии съществува опасност от интерферентно излъчване и значително повишение на 

напрежението в кабелните линии, захранващи електроуредите. За фотоволтаичните 

инсталации върху покриви на сгради могат се използват два вида взаимно допълващи се 

защитни системи, които обезопасяват сградата и самата инсталация – външна и вътрешна 
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система. 

Външната система защитава от директни попадения на мълнии, като използва един 

или повече мълниеприемници, които привличат мълниите и ги отвеждат към земята чрез 

защитни проводници. Използват се следните методи: метод на фиктивната търкаляща се 

сфера; метод на мълниезащитния ъгъл и метод на мълниезащитната мрежа. В много 

съвременни сгради се монтират мълниеприемници с изпреварващо действие, чиито 

защитни функции се основават на електрическите свойства на мълнията. Вътрешната 

защита намалява риска от пренапрежения, индуцирани в инсталацията и се отнася до всички 

мерки за защита против неблагоприятни ефекти от удара и свързаните с него електрически и 

магнитни полета върху металните елементи и компоненти на инсталацията. За всички видове 

защити е препоръчително да се направи предварителна оценка на риска [1]; [2]; [4] от 

попадение на мълнии и резултатите да се вземат предвид при проектирането на системата.  
 

 

Фиг.4. Алгоритъм за изграждане на мълниезащита и защита от пренапрежения 

На фиг. 4 е представен  алгоритъм на условията за вземане на решение за изграждане на 

PV система върху сграда в зависимост от това дали е снабдена или не с външна 

мълниезащита. [1]. Понастоящем не съществува стандарт или система, която да постави 

точен модел за мълниезащита на фотоволтаични електрически уредби. За фотоволтаични 

инсталации по-големи от 10 kW се изисква мълниезащитна система от клас III и вътрешна 

защита от пренапрежение [1]; [5]. Вътрешна защита от пренапрежения се осъществява 

посредством защитните елементи: арестори (SPD-Surge Protection Devises) или катодни 

отводители. Съгласно изискванията на [6], системите за защита от пренапрежения се 

изграждат на няколко нива: Първото ниво обхваща монтирането на мощни катодни 

отводители от Тип 1, разположени в главното разпределително табло, които са способни да 
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отведат енергията, получена вследствие на пряко попадение на мълнията. Устройствата 

трябва да отвеждат пренапрежителни импулси с мощност, по-голяма от 40 kA, при вълна на 

импулса 10/350 μs и ниво на защита 4 kV. Второто ниво се осъществява с варистори или 

арестори Тип 2, монтирани в разпределителните табла. Изисквания към варисторните 

арестори са: възможност за отвеждане на импулси с мощност не по-малка от 20 kA при вълна 

на импулса 8/20 μs и ниво на защита 2,5 kV. Третото ниво е фина защита. Най-често 

защитата на това ниво се реализира с разклонители или самостоятелни контакти с вградена 

защита от импулсни пренапрежения, посредством която са захранени индивидуално 

отделните електронни устройства. 
 

 

Фиг.5. Защита на PV инсталация на сграда с външна мълниезащита 

Изборът на катоден отводител се базира на критерии, които се оценяват при определяне 

на риска от мълнии. Основен критерий, които следва да се вземе предвид при оценяване на 

риска от дирекет или индиректен гръм, е финансовият аспект, породен от разрушенията 

и/или загубите от престой. Техническите характеристики, въз основа на които се прави 

изборът на катоден отводител, са: Ниво на защита по напрежение (Up); Номинален 

разряден ток (In); Максимален разряден ток (Imax) при импулсна вълна 8/20 µs, 

Максимален импулсен ток (Iimp) (при импулсна вълна 10/350 µs) Максимално 

продължително работно напрежение (Uc) и др. Работното напрежение на избраната 

аресторна защита трябва да бъде около 10% по-високо от очакваното максимално 

напрежение на фотоволтаичната система. При наличие на външна мълниезащита изборът на 

типа на защитните устройства зависи от вида на мълниезащитната уредба; разстоянието 

между главното разпределително табло и инвертора; разстоянието между фотоволтаичните 

панели и инвертора. Общо правило е, че ако има изградена мълниезащита, фотоволтаичният 

генератор трябва да е свързан с нея. Необходимо е винаги да се измерва и контролира 

съпротивлението на заземителя <10Ω [2]. Съгласно [1], е много важно да се гарантира 

еквипотенцциалност (потенциално изравняване) между различните заземителни уредби 

(мълниезащитни инсталации, електрозахранващи инсталации, далекосъобщителни линии и 

др.). По този начин се възпретятства появата на разлики в потенциалите, които могат да 

причнинят злополуки и вреди на хората, съоръженията и техниката. На фиг.6. е показана 

принципна схема на такава PV система. 

В сгради без изградена външна мълниезащита възможните места, в които могат да 

бъдат монтирани устройства за защита от пренапрежения, са: главното разпределителното 

табло МВ, постояннотоковият вход на инвертора, изходът на инвертора (230 V) и в 

централната захранваща мрежа. Това табло предлага цялостно решение на защитата на DC 
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веригите и е предназначено специално за фотоволтаични системи. Необходимо е да се 

избира подходяща конфигурация на електрическата мрежа_( “ТN-S”, „TT” или др. r.), към 

която ще се присъедини PV системата. На фиг.7 е показана схема за монтиране на арестори в 

електрическа мрежа ТN-S. Съвременните PV инсталации са снабдени със системи за 

мониторинг и on-line диагностика на състоянието на аресторите и на на централата. По този 

начин се извършва оценка на функционирането на защитната система и се предотвратяват 

евентуални повреди. Във всички случаи с помощта на технически и икономически 

координирани защитни действия предстои да се предотвратят щетите и опасностите за 

обслужващия персонал и материалните загуби. 
 

 

Фиг.6. Фотоволтаична система на сграда с мълниезащитна инсталация 

                      
 

Фиг.7. Разположение на арестори  в система TN-S Фиг.8. Модулни арестори тип DEHNguard 

Oтскоро се произвеждат модулни арестори (фиг.8) тип DEHNguard M YPV SCI ... (FM), 

изработени специално за защита оборудването на фотоволтаични системи. В аресторите е 

вградено тристъпално DC превключващо устройство, което ги прави особено безопасни. В 

тях е вградена т.нар. Y-връзка, състояща се от три варисторни защитни вериги и 

комбинирано разединяващо и късосъединяващо устройство. Това взаимодействие намалява 

вероятността от повреда на арестора както при нормално оперативно състояние, така и в 

състояние на повреда. Така аресторът е защитен в случай на претоварване, без риск от 
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възникване на пожар в системата. При напрежения до 1000 V DC., когато конвенционалното 

разединяващо устройство се задейства, в арестoра е възможно да възникне дъга, но тя се гаси 

бързо и без риск. Въз основа на изложеното могат да се направят следните препоръки: 

1. Конструкцията на панелите и конфигурация на електрическата инсталация на PV 

система, монтирана на покрива не увеличава опасността от светкавични поражения за 

сградата, ето защо в нормалния случай мълниезащита не е абсолютно необходима. Ако, 

обаче, сградата или генератора са опасно разположени, то мълниезащитата става 

задължителна. Вероятността за директно попадение от светкавица може да се пресметне като 

функция на размерите на съответната ел.уредба, заобикалящата среда и усреднения брой на 

буреносните дни на това място. 

2. Проектирането на мълниезащита с конвенционални мълниеприемници или с 

мълниеприемници с изпреварващо действие да се извършва според нивото на мълниезащита, 

а то се определя съобразно предварително направената оценка на риска [4] за съответната 

сграда или външно съоръжение. Най-важните елементи, необходими правилната оценка на 

риска са: 

• кероничното ниво /степен на възможност за проява на светкавично-гръмотевична 
дейност/ на района, където се намира сградата /съоръжението/; 

• специфично съпротивление на почвата; 
• типа, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда 

/съроръжение/ - самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи сгради и т.н.; 
• наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от 

попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни 
пренапрежения в електрическа мрежа 

• вида на електрозахранването на сградата - земно или въздушно; 
• система на заземяване; 
• степента на пожароустойчивост на сградата; 
• наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации, както и 

на средства за пожарогасене; 
• брой на хората (вътре) в сградата или в непосредствена близост до нея; 
• от какъв материал е подът на сградата (бетон, керамика)  

3. Необходимо е да се прилага концепцията за зони на мълниезащита според [5]. Taзи 

концепция предвижда стъпаловидно да се редуцира пренапрежението на безопасно ниво 

преди да достигне до крайния уред. За да се постигне това, цялата енергийна мрежа на една 

сграда се разделя на мълниезащитни  зони (LPZ - Lightning Protection Zone). На всеки преход 

на зона за изравняване на потенциалите да се монтира катоден отводител за защита от 

пренапрежение. 
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Резюме 

Инвестициите в изследвания и разработки в областта на енергетиката се увеличават 

бързо, особено след енергийната криза от 1970-те години. Инвестициите в проучване и 

развитие на възобновяеми енергийни източници, които са предпочитани в световен мащаб и 

намаляването на инвестиционните и експлоатационните разходи, са значителни. В този 

контекст, страните от Европейския съюз, като инвестират във възобновяеми източници на 

енергия заемат важно място в света. Инвестициите, направени за дадените стимули са се 

увеличили, особено в последните години и са достигнали значителна сума в сравнение с 

направените инвестиции в световен мащаб. Целта на доклада е въведение във 

възобновяемите източници на енергия като алтернатива на изкопаемите горива и изследване 

на направените инвестиции във възобновяеми енергийни източници в страните от 

Европейския съюз. Изследванията върху изменението на климата в ЕС, ООН и видовете 

възобновяеми източници на енергия са на предно място в научните изследвания. За да се 

подчертае значението на проучването са разгледани примери на производство на енергия от 

собствени възобновяеми източници. 

Ключови думи: възобноновяеми енергийни източници, климатичните промени, 

енергетикатa 
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Abstract 

Investments in research and development in the field of energy increased rapidly, especially 

after the 1970s energy crisis. R & D investments in renewable energy sources, being preferred of 

these resources on a global scale and making available reducing investment and operating costs are 

significant. In this context, the European Union countries, investing in renewable sources of energy 

has an important place in the world. The investments made by the given incentives have increased 

especially in recent years and reached a considerable amount compared to the investments made 

throughout the world. The aim of the study is the introduction of renewable energies as an 

alternative to fossil fuels and to investigate investments made in renewable energy sources in 
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European Union countries. The studies on climate change in EU, UN and types of renewable energy 

sources investigated areas were searched at first; then to emphasize the importance of the study the 

samples which produce their own electricity and benefit from renewable energies in the world were 

studied. 

Keyword: renewable energy sources, solar energy, wind energy 

 

INTRODUCTION 

The 85% of the world demand for energy is met by fossil fuels. It is predicted that if energy 

consumption continues as it is today, that half of the fossil fuel resources will be consumed by 

2020. Especially after the energy crisis of 1970s, technologies which can use renewable energy 

sources have gained significance. Accordingly, studies have been conducted on meeting the 

increasing demand for energy with renewable energy sources and environmental treaties have been 

signed by countries. 

The purpose of this study is to introduce renewable energy sources as alternatives to fossil 

fuels and investigate the investments of the European Union member countries on renewable energy 

sources. To this end, firstly, the types of renewable energy sources and their fields of application 

will be studied, and then the investments of European Union countries on renewable energy sources 

–especially in the fields of solar and wind energy- will be assessed. In addition, some important 

buildings which benefit from renewable energy sources are introduced in the final section. 

 

THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN EUROPE 

Investments on research and development in the field of energy have increased around the 

world especially after 1970s energy crisis. The R&D investments on renewable energy sources are 

very important for stimulating a global preference of these sources, decreasing investment and 

management costs and increasing the efficiency of the new technologies in order to make them 

practicable. European Union nations attributed priority to renewable energy sources in their energy 

policies between 1990 and 2004 in order to diminish the dependence on other countries, to secure 

the sustainability of resources, to solve the problem of climate change, to dismantle limitations on 

the production and consumption of energy and to stimulate regional development and employment 

opportunities and as a result these countries have become world leaders in the field of the 

technology of renewable energy sources. As a sector which is open to new technologies, renewable 

energy sources enabled sustainable economic development and employment in Europe (Demirtaş, 

2010). 

Along with the leading countries United States of America and Japan, Germany, South Korea 

and England undertook the two third of the OECD/IEA countries’ R&D investments in renewable 

energy sources. However, investments in renewable energy sources depend on countries’ potential 

for renewable sources, economic and scientific infrastructure and political preferences. When 

investigated for distinct countries, it can be observed that while Japan focuses on solar energy, 

United States of America pays more attention on bioenergy and geothermal energy and England is 

much more interested in wind and ocean energy (IEA, 2006). Solar, bioenergy and wind 

technologies have been developing and they are expected to make significant contributions to 

energy provision in near future. These technologies have a share in R&D development expenses as 

large as 90%. However, it is observed that R&D investments in hydraulic and geothermal energy 

whose technology are more advanced and ocean energy whose technology is in beginner phase are 

lower (Cansın, Sohtaoğlu, 2009). 

 

RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Solar energy, wind energy, geothermal energy, hydraulic energy, wave and tidal energies and 

biomass energy are regarded as renewable energy sources which are alternative to fossil fuels. 

Solar energy is the radiation energy which emanates from the fusion processes in the core of 

the sun and its source is the fusion reaction which emerges from the transformation of hydrogen gas 
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to helium. The intensity of the solar energy outside of earth’s atmosphere is approximately 

137W/m
2
 but it varies between 0 and 1100 W/m

2
 on earth. Even the smallest piece of this energy is 

larger than the existing energy consumption on earth (www.eie.gov.tr). Since solar energy does not 

heat land, sea and air uniformly, different heat and pressure zones appear and they produce air 

streams which are the source of wind energy. 

Geothermal energy is the heat of the earth and its sources are hot water, gas or the thermal 

energy within hot and dry rocks which are accumulated in the depths of earth crust under pressure. 

Hydraulic energy is the type of renewable energy by which electricity can be produced by using 

the energy of water. Hydrogen cannot be found freely in nature; it is found in compounds. In the 

energy systems which use hydrogen as fuel, the emitted substance which is released to atmosphere 

is only water or water vapor. Its most important property is that it does not release harmful gases 

like carbon dioxide while it is burning and its only residue is water. Hydrogen is 1.33 times more 

efficient in average than petrol fuels. It is the lightest known gas and it is flammable (Şenpınar et. 

al., 2006). Wave energy is produced from the waves on sea shores and tidal energy emanates from 

the difference in depth during the ascent and descent of the sea. It is possible to produce electrical 

energy from waves, currents and tides which are caused by the influences of sun and moon on the 

surface of the earth and the potential of this source can be understood when one considers that the 

3/4 of the earth is covered by water. Biomass emerges from plants which release the solar energy 

which they stored. For this reason, it can be regarded as a kind of solar energy which is stored in 

plant masses. Some of this energy is transferred to the animals which ate these plants. As a result, 

both plant and animal remains can be used as biomass. 

Among these renewable energy sources, the use of solar and wind power in architecture is 

becoming widespread in accordance with the technological advancements and national policies. 

Active and passive systems of solar energy which work cleanly silently and without any waste are 

becoming more widely used in architecture. Wind power, on the other hand, is used as mechanical, 

electrical and thermal applications. The use of these two important renewable energy sources is 

becoming more widely used also in European Union countries and studies to develop these 

technologies are going on. The development of these energy sources in some European countries 

and the factors of this process is described below. 

 

THE DISTRIBUTION OF SOLAR AND WIND ENERGY AMONG EUROPEAN 

COUNTRIES WITH RESPECT TO CLIMATE CONDITIONS 

 

European Union has an important place in the world in terms of the investments made for 

renewable energy sources. Investments have increased especially with the investments given during 

the last years and investments reached at a significant level. European Union have attained a 

capacity of renewable energy production in 2011 which is higher than any other period.  

Renewable power installations reached 32 GW in 2011 and this accounted for 71.3% of the 

new installations during this year. The renewable energy capacity which has been built since 2008 

is more than a half the total capacity of newly built energy capacity. While the total renewable 

energy capacity was 3.5 GW in 2000, it was 32 GW by 2011 (EWEA, 2011). 

The expansion ration of the market for the photovoltaic energy which is produced by solar 

energy continued to increase in 2011 despite the economic and financial crisis. Photovoltaic (PV) 

which works with solar energy is the third most important renewable energy source after hydraulic 

and wind energy. The worldwide volume of PV capacities connected to the grid has increased from 

16.6 GW in 20120 to 27.7 GW in 2011. While the largest three markets in 20120 were Germany, 

Italy and Czech Republic respectively, Italy took the first place in 2011. China, USA, France and 

Japan followed these countries with capacities more than 1GW (EPIA, 2012). 

Europe retained its dominance in total PV field by installing 75% of the total new capacity in 

2011. The 60% of the expansion of the global market in 2011 had been contributed by Italy and 

Germany. By the end of 2011, the worldwide installed PV capacity reached 67.4 GW. In terms of 

global installed power capacity, the development rate of photovoltaic systems was almost 70% 

throughout 2011. The total energy output of photovoltaic capacity around the world was 80 billion 

kWh. This volume of energy is sufficient for meeting the annual energy required for 20 million 
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households. Table 1 displays the yearly changes in some European countries’ potential for using 

solar energy (EPIA, 2012). 

European Union countries also showed great advancements in wind energy. The Union 

countries are at the leading position among other countries in terms of benefiting from wind energy 

and meeting electricity demand. 10.281 MW wind energy capacity was installed in Europe 

throughout 2011. The 9.616 MW part of it belongs to European Union countries. Table 1 displays 

the yearly changes in some European countries’ potential for using wind energy. 866 MW part of 

these new installations were built on the sea. The total investment in wind farms was 12.6 Euro in 

2011. According to the numbers of 2011, Germany is by far the leading country in terms of building 

facilities (EWEA, 2011). 

According to European Wind Energy Association, the net increases of 116 GW in natural gas, 

84.2 GW in wind energy and 47.4 GW in photovoltaic capacities since 2000, have caused losses of 

14.2 GW in petroleum, 13.5 GW in nuclear and 10.3 GW in coal. There was an apparent decrease 

in the use of nuclear energy in 2011. The reason of this was the early shutdown of some nuclear 

reactors in Germany. In addition, a total of 302.6 GW new energy capacity has been installed in 

European Union Countries since 2000. 28.2% of it is wind energy while 47.8% is the total 

renewable energy sources. 90.8% of it is renewable energy and natural gas (GWEC, 2010). 

2010 is a year of records for water power at sea. With the installment of 883 MW capacity, an 

increase of 51% was attained with respect to 2009 and the total capacity have reached 2946 MW. In 

addition ten countries bordering the North Sea signed a Memorandum of Understanding stipulating 

the coordination of offshore grid. According to this inter-governmental enterprise, Belgium, 

Denmark, France, Germany, Ireland, Luxemburg, Netherlands, Norway, Sweden and United 

Kingdom agreed on working together to coordinate their investments in connections until the 

deadline in 2012 (GWEC, 2010). 
 

Table 1. The development of solar and wind energy investment 

potential in European countries (EWEA, 2011) 

Year 

Investment in solar energy (power MW) 

Italy Germany France 
United 

Kingdom 
Spain Portugal Turkey 

2006 47 2899 30 1 148 3 Power 

station 

1000MW 

+ 

Individual 

3000MW 

2007 117 4170 41 5 690 15 

2008 456 5979 87 11 3398 59 

2009 1173 9785 306 21 3415 114 

2010 3494 17193 1025 66 3784 130 

2011 12500 24700 2500 750 4200 230 

Year 

Investment in wind energy (power MW 

Italy Germany France 
United 

Kingdom 
Spain Portugal Turkey 

2004 1255 16629 390 888 8263 522 20 

2005 1718 18415 757 1353 10027 1022 20 

2006 2123 20622 1567 1962 11623 1716 50 

2007 2726 22247 2454 2406 15145 2150 147 

2008 3736 23903 3404 2974 16689 2862 458 

2009 4850 25777 4574 4245 19160 3537 801 

2010 5797 27214 5660 5204 20676 3702 1329 

2011 6747 29060 6800 6540 21674 4083 1799 

 
EXAMPLES OF BUILDINGS WHICH BENEFIT FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

Interest in renewable energy sources has been continuously increasing around the world. 

Considering that 40% of energy consumption takes place in architectural structures, it is possible to 

see the significance of designs which use energy efficiently. Buildings which are equipped with 



83 

active systems with integrated renewable energy sources have been a center of interest in 

architecture and designs and applications have been evaluated in this respect. Being a pioneering 

example in the use of wind tribunes, Bahrain World Trade Center is the focal point of a master 

project which includes the renovation of a hotel and a shopping mall. Both of the sail-shaped 50-

storey two office towers reach 240m and 3 horizontally lined wind tribune with 29m diameter is 

located between these towers. Having an elliptic plan and the shape of a sail, the two towers take 

the wind coming from the land between each other. By this way, a negative pressure emerges at the 

back and the velocity of the wind increases. The 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 tribunes produce 340-400 

MWh/year, 360-430 MWh/year and 400-470 MWh/year respectively. The integrated tribunes 

produces between 1100 and 1200 MWh of energy annually and this amount meets 11-15% of the 

annual energy need of the towers (Smith, et. al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Bahrain World Trade Center (Smith et. al, 2007).) 

 

Pearl River Tower is a building in the city of Guangzhou, China. It is a project which 

comprises a lot of green technologies, chiefly wind tribunes and photovoltaic panels. The 300m 

high building is 213.448m2 wide. The energy consumption of the building is reduced by taking 

precautions about the combination of the orientation, building envelope, sunlight and building 

control systems. The Low-E glasses on the southern façade and the two-layered shear wall system 

reduces heat loss and HVAC systems’ energy demand. Designers used three different power 

production technologies as wind tribunes, photovoltaic systems and micro tribunes to reach net zero 

energy (Forthmeyer, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Pearl River Tower (www.archrecord.constraction.com) 
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Four different voids are designed at the northern and southern façades of the building. These 

voids divide the building vertically into three pieces. 8 wind tribunes are located to these voids and 

the building is shaped in a way which allows the building to collect the wind. With this design the 

velocity of the wind is increased 2.5 times and, as a result, the amount of energy which is produced 

by wind tribunes is increased 15 times. Photovoltaic panels, on the other hand, are installed to the 

corners between wind tribunes on the southern façade. Panels can produce maximum 1 MW energy 

(www.archrecord.constraction.com). Strata SE 1 which is designed in London is a 43 storey 

building of 148m high. It is an energy-efficient building which uses 3 wind tribunes with 9m 

diameter and benefits from rain water collection systems (www.bfls-london.com). Lighthouse 

Tower which serves as Dubai International Trade Center has a long and thin geometry. This is a 

high-tech 64 storey, 400m high building. The building has 3 horizontal wind tribunes, each of 

which with 29m diameter, and these tribunes produces 700-900 MWh/year energy. This amount 

covers 6% of the energy need. Furthermore, 6000 photovoltaic panels which are installed on the 

building surface covers 3-4% of the required energy. The total cost of the renewable energy systems 

in Lighthouse is reimbursed in less than 8 years (www.holcimfoundation.org). The City of 

Communications Business Park is constructed in Madrid, Spain. The length of the building 

exceeds 1 km and it has 390.000m
2
 roof area whose 26.000m

2
 is covered by solar panels. Having 

4MWp installed power, the photovoltaic system has an annual electricity production capacity of 3.6 

GWh. In addition to savings in terms of lightening that this system will provide to the building, it 

also provides air-conditioning 15% at winter and 34% at summer more economically. The project 

avoids the release of 2000 tons of CO2 to the atmosphere annually (www.design-buildsolar.com). 

 
CONCLUSION AND ASSESSMENTS 

With the technological advancements and changing national policies, the use of renewable 

energy sources will increase, environmental problems will diminish and the concept of clean energy 

will attain the position it has to have. After the industrial revolution, fossil fuels had been used to 

meet energy demand and the environmental balance was disturbed. Today, many countries which 

mostly use fossil fuels for energy production started to realize the importance of this issue and 

shifted their attention to renewable energy sources. Given the high amount of energy they require, 

investments in renewable energy has been increasing especially in developed countries and ways of 

avoiding the dependency on fossil fuels have been searched. During the last years, investments in 

renewable energy have been concentrated around solar and wind energy. Investments are mostly 

made in European countries. Lately, investments in wind and solar energy have increased a lot with 

the influence of international agreements and the projected targets. In addition, these investments 

open new employment opportunities. With the construction of sustainable buildings which are 

energy producers rather than energy consumers, solution of the energy problem will be accelerated. 
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КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА 

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА 

 

Валентин Л. Манчев,
1
 Тереза Сл. Янева

2
 

 

Резюме 

Планирането, проектирането и реализацията на ремонтните работи по уличната и пътна 

инфраструцтура изисква значителни капиталовложения, което налага все по-завишени 

изисквания към доказването на икономическата и техническата им ефективност.  

Усилията се насочват към прогнозиране и оценка на остатъчните качества на пътя, 

изясняване и отстраняване на причините за възникналите проблеми с цел осигуряване на 

дълготрайност на ремонтните работи. Технически правилно изготвените и обосновани 

проекти създават и предпоставки за привличане на средства от външни финансови 

институции. В доклада е изложено предложение за комплексно и технически обосновано 

решение за проектиране на ремонтните работи по градската и извън градската пътна мрежа. 

 

COMPLEX SOLUTION AFTER THE DESIGN OF THE REPAIR 

WORKS OF THE STREETS AND ROADS 

 

Valentin L. Manchev,
1
 Tereza Sl. Yaneva

2
 

 

Summary 

The planning, design and performance of the repair works on the street and road infrastructure 

requires vastly capital investments, which forces continually higher requirements to burden their 

economical and technical efficiency.  

The fetch are directed to prognostication and evaluation of the residual qualities of road, 

clarification and elimination of causes for the problems arose in order to be provided for durability 

of the repair works. Technically correctly prepared and well-grounded projects cause preconditions 

for attracting resources from external financial institutions. Within the report is presented a proposal 

for complex and technically grounded solution after the design of the repair works over the city and 

country road network. 

 

                                                
1 доц.инж.Валентин Л. Манчев – консултант „Център за пътни изследвания” АД и  

  хоноруван преподавател ВСУ „Черноризец Храбър”; е-mail: vmanchev42@gmail.com 
2 инж. Тереза Сл. Янева – консултант „Център за пътни изследвания” АД; е-mail: terryyaneva@gmail.com 
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Състоянието на пътната мрежа в България, било поради липсата на финансови 

средства, било поради непрекъснатото нарастване на движението по обем и тегло, налага 

търсенето на разнообразни и ефективни решения за извършване на ремонтните работи. 

Наличието на много по вид повреди по пътното покритие, голямото разнообразие от 

фактори, които влияят върху появата им и рисковете за пътуващия по пътя от 

 повишената хлъзгавост на настилката (не винаги в износващия пласт на старите 

настилки са използвани подходящите материали); 

 наличието на дупки и мрежовидни пукнатини; 

 коловози и напречни вълни;  

 ускорено износване на покритието на отделни зони; 

 необезпечената водонепроницаемост на настилката, 

изисква използването на разнообразни ремонтни технологии, които да гарантират 

дълготрайното отстраняване на тези недостатъци. 

Решенията се търсят както по отношение на проектирането на пътните конструкции, 

така и по отношение на материалите и технологиите, които се използват за ремонт. 

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНО-РЕМОНТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

През последните десетилетия усилията на пътните експерти са насочени към 

анализиране и следене на поведението на използваните у нас пътни конструкции. 

Множеството фактори, които влияят на поведението на пътните настилки, бяха синтезирани 

в следните групи: 

 оразмеряване на пътната конструкция; 

 вид и качество на материалите, от които е изградена; 

 състав на асфалтовите смеси, които се използват – начин на приготвяне, полагане и 

уплътняване; 

 навременно провеждане на подходящи ремонтни мероприятия. 

Държи се сметка за факта, че изборът и оразмеряването на пътната конструкция, на 

съставните й конструктивни пластове и използваните в тях материали, представлява в 

пълния смисъл на думата един конструктивен проект, който отразява: 

 непрекъснато нарастващите изисквания към носимоспособността на настилките, 

следствие на нарастването на движението както по обем, така и по тегло; 

 използването на материали с нови характеристики, кото позволяват постигането на 

по-високи якостни качества; 

 нарастналите изисквания на движението към повърхностните качества – равност, 

сцепление и недопускането на опасни за пътуващите повреди; 

 преобладаващият вид повреди по съществуващата настилка, които насочват 

проектанта към отчитане на влиянието на местните условия и материали, 

климатичните фактори, използваните строителни технологии и наличното 

натоварване от движението. 

Три са възможните решения за извършване на ремонтните работи: 

 бързо и временно възстановяване на повърхностните качества на настилката; 

 пълно възстановяване на конструктивните качества на настилката; 

 комбинация от двете решения - възстановяване на конструктивните качества на 

отделни слаби отсечки и на повърхностните по цялата дължина на пътя. 

През последните години се изисква проектирането на ремонтните работи да се базира 

изключително на анализ на остатъчните качества на настилките посредством оценка на 

фактическата носимоспособност, обвързана с наличните повреди по повърхността, 

състоянието на отводняването, фактическите повърхностни качества и анализ на вложените 

при строителството материали. 

Най-често проектното решение е комбинирано и предвижда: 

 усилвания в отделни отсечки по цялата ширина на настилката при двулентови 

пътища в 2 или 3 пласта с дебелина на асфалтовото покритие до 20 сm; 
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 дълбок ремонт на цялата пътна конструкция, включително и на земното легло, в 

отсечки с ограничена дължина по цялата ширина или само в една лента; 

 изпълнението на изравнителни пластове при настилки с нарушена равност; 

 фрезоване и възстановяване на асфалтовите пластове в силно деформирани отсечки, 

за които е лабораторно установено, че причините за повредите са в асфалтовите 

пластове. 

Най-често, преди извършване на ремонтните работи, се има предвид, че независимо от 

коректното проектиране, поведението на пътната конструкция зависи изключително от това 

дали използваните материали са достигнали заложените оразмерителни характеристики. 

Много от преждевременно появилите се повреди се дължат на неспазени изисквания 

към вложените материали.  

За преодоляване на тези недостатъци предлагаме използването на подход, който 

успешно експериментирахме при разработването на Пилотен проект, изпълнен в гр. Велико 

Търново, заедно с колеги от университета в гр. Гент, област Фландрия, Кралство Белгия. 

 

ПОДХОД 

1. Исторически данни за пътната мрежа 

− Данни за изменението на автомобилното движение през годините 

− Данни за развитието на пътната мрежа 

− Данни за конструктивното състояние по дължина и ширина на пътя 

− Данни за всички комуникации 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прогнозиране на пътния трафик и изготвяне на картограма за движение 

− Развитие на автомобилния парк 

− Развитие на пробезите на автомобилите 

− Ръст на населението 

− Анализ на данните за изменение на автомобилното движение в предходни 

години 
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Протичане на транспортните потоци в периода от 7,30 до 19:30 часа по видове МПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информация за места с концентрация на ПТП 

− Анализ на произшествията на база на регистрационните картони от КАТ; 

− Изясняване на евентуалната причина за концентрация на автопроизшествията в 

пътя или улицата и обстановката около тях; 

− Набелязване на мероприятия за отстраняване на причините. 

 

4. Визуална оценка на състоянието на част от градски и общински пътища 

− Oпределяне вида на повредите, предполагаемата причина и тяхната площ за всеки 

участък; 

− Състоянието на водоотводнителните съоръжения и влиянието им върху 

настилката; 

− Резултатите от огледа се попълват в определен формуляр. 

 

5. Оценка на равността на пътната настилка 

Равността на пътната настилка оказва влияние върху безопасността и комфорта на 

движение; динамичното натоварване на настилката; експлоатационните разходи на 

автомобила. Използвани уреди за измерване: Лата (БДС ЕN 13036-6,7) – 4 м и клин в 

компрометирани участъци; Автоматичен интегратор на неравности – едноосно ремарке.  

 

6. Оценка на носимоспособността на пътната настилка 

Носимоспособността на пътната настилка оказва влияние 

върху якостните качества; трайността и работоспособността на 

настилката. Уредите, използвани за измерване са Греда на 

Бенкелман, както и автоматизирани такива. Оценката се базира на 

измерване на еластичното огъване на настилката под определен 

товар – обикновено 100 или 115 kN. 

 

7. Оценка на сцеплението между пътната настилка и автомобилната гума в 

опасните зони 

Това е основен показател, 

характеризиращ опасността от 

хлъзгане при спиране, движение в 

крива, преодоляване на наклони и др. 

Стандартизирани уреди за измерване 

на съпротивлението на триене са 

махало SRT; метод Пясъчно петно. 

протичане на транспортните потоци в периода от 7,30 

до 19,30 часа по видове МПС
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Оценката се извършва съгласно БДС EN 13036-4 и 13036-1 

 

8. Анализ на резултатите и препоръки за ремон  

Изходните данни и оразмеряването на необходимото усилване се изобразяват графично 

за онагледяване на измерените транспортно-експлоатационни показатели на настилката. 

Това решение дава възможност на проектанта да вземе съответните правилни решения при 

разработването на проекта за ремонт. 

 

 
 

9. Изходни данни за проeктиране и икономическа обосновка 

Обемът и видът на ремонтните работи се определят на базата на направените 

обследвания. Остойностяването на ремонтните работи става на базата на пазарната 

конюнктура, прогнозните промени в цените на енергоносителите, битума и други строителни 

материали. За целта използваме наша „динамична” база данни. 
 

 

                                                                          Ремонтни рaботи по приоритети в зависимост от състоянието на пътищата

№ по 

ред
Улица

Дължина 

(м)

Ширина 

(м)

Повредена 

площ (%)

Интензивност 

на движението 

(OA/24 часа) 

Стойност на 

текущия 

ремонт (лв.)

Вид пренастилане

   Стойност на 

пренастиланет

о (лв.)

   Стойност на 

пренастилането 

и текущия 

ремонт  (лв.)

непредвидени 

20 %

Обща стойност 

(лв.)

1 България  (дясно платно) 2240 10,5 1,7 ÷ 17,5 349 8 000,00 6 см. пл. смес 754 000,00 1 143 000,00 152  400,00  1295 400,00

2 България (ляво  платно) 1160 10,5 1,7 ÷ 10,4 349 1 500,00 6 см. пл. смес 143 000,00 216 750,00 28 900,00  245 650,00

3 Васил Левски 640 12 1,0 ÷ 8,4 236 1000 4 см. пл. смес 31 200,00 48 300,00 6 440,00 54 740,00

4 Независимост 200 12 16,7 ÷ 18,4 128 1000,00 4 см. пл. смес 24 050,00 37 575,00 5 010,00 42 585,00

5 Стефан Стамболов 560 12 11,2 ÷ 30,2 87 5000 4 см. пл. смес 84 500,00 134 250,00 17 900,00 152 150,00

6 Иван Вазов 460 7,5 33,9 ÷ 40,3 87 2 500,00 4 см. пл. смес 75 400,00 116 850,00 15 580,00 132 430,00

7 Христо Ботев 640 10,5 1,0 ÷ 23,4 105 4 000,00 4 см. пл. смес 106 600,00 165 900,00 22 120,00 188 020,00

8 Георги Измирлиев 920 10,5 0,0 29 1000,0 4 см. пл. смес 26 000,00 40 500,00 5 400,00 45 900,00

9 Никола Габровски (дясно платно) 1300 10,5 11,4 ÷ 22,6 169 10 000,00 4 см. пл. смес 123 500,00

реконструкция 422 500,00

общо  546 000,00 834 000,00 166 800,00 1000  800,00

10 Никола Габровски (ляво  платно) 440 10,5 14,8 169 2 500,00 - 0,00 3 750,00 500,00 4 250,00

11 Сан Стефано 2720 10,5 8,2 ÷ 22,7 418 95 000,00 4 см. пл. смес 338 000,00 0,00

реконструкция 962 000,00

общо  1 300 000,00 2 092 500,00 418  500,00 2 511  000,00

12 Дълга Лъка 2860 10,5 5,6÷ 12,0 418 20 000,00 4 см. пл. смес 97 500,00

4 см. пл. смес + 4 

см.. биндер
210 600,00

4 см. пл. смес + 4 

см.. биндер + 6 см. 

бит. баластра

202 800,00

общо  510 900,00 796 350,00 159 270,00 955  620,00

                 Обща стойност на ремонтните работи 6 628  545,00
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10. Изготвяне на проект за пътно-ремонтни работи 

Събраните данни и направените препоръки, в някои случаи допълнени с лабораторни 

изследвания за установяване на причините за появилите се проблеми, намират отражение 

при разработването на проекта за рехабилитация. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената методика за обследване и оценка на трафика и състоянието на градската 

и извън градска пътна мрежа може да послужи на всеки стопанин на пътна инфраструктура, 

за да планира собствените си средства или да участва технически и икономически 

обосновано за финансиране по редица програми за регионално развитие, финансирани от 

Европейския съюз. 

Пътните инженери, подготвяни в магистърската програма „Пътно строителство” към 

Архитектурен факултет на ВСУ “Черноризец Храбър” са в състояние да изпълнят всички 

видове дейности, изложени в доклада.  
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СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В ЦИМЕНТОВИ КОМПОЗИТИ ПРИ 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛИМЕРНА ЕМУЛСИЯ 

 

М. Миронова
*
 

 

Резюме 

Използването на водна емулсия на ненаситени полиестерни смоли като добавка към 

циментовата паста в силикатните композити води до повишение на якостта, понижение на 

абсорбционната способност и капилярна проницаемост. Тези изменения, от своя страна, 

повишават значително корозионната устойчивост на циментовите композити в течни 

агресивни среди. В тази работа е разгледано влиянието на полимерната добавката върху 

някои структурни характеристики, като са използвани методите на живачната порозиметрия 

и сканираща електонна микроскопия. 

 

STRUCTURAL CHANCES OF CEMENTINIOUS COMPOSITES 

WITH ADDITION USING POLYMER EMULSION 

 

M. Mironova* 

 

Аbstract 

By addition of water emulsion of non-saturated polyester resin to a cement mortar a rise in 

strength reduction of absorption capacity and capillary elevation as well as many times improved 

resistance to aggressive water obtained. These effects are due to the influence of the addition to the 

microstructure of the hardened cement as studied by high pressure mercury porosimetry and 

scanning electron microscopy. 
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Увод 

Полимер – модифицираните цимент-композитни материали съдържат два вида 

свързващи вещества: циментова паста и полимер. Изгражда се взаимно проникваща мрежа 

от полимер и циментови хидрати и в нея се разполагат зърната на добавъчния материал. 

Полимерната модификация на силикатни композити често се използват за преодоляване на 

някои от недостатъците на конвенционалните строителни разтвори и бетони, като 

увеличаване на опънната им якост, повишаване на корозионната им устойчивост, постигане 

на по-добра адхезия между свеж и стар бетон и др. 

В това изследване се разглежда влиянието на добавката от емулсия на ненаситена 

полиестерна смола върху структурата на втвърдена циментова паста (матрица на всички 

цимент-композити) в ранна възраст. Показани са само резултатите, получени чрез методите 

на живачна порозиметрия и сканираща електронна микроскопия (CEM). 

Известно е, че добавянето на емулсия на ненаситена полиестерна смола към 

циментовата паста предизвиква значителни промени в реологичните свойства на пастата, 

влияе върху кинетиката на хидратация и върху свойствата на втвърдения композит. 

Пластичността на сместа нараства, а кохерентността се запазва постоянна, като този ефект 

позволява да се намали водното съдържание и да се съхрани обработваемостта й. 

Първоначално хидратацията на цимента се забавя, спада капилярното покачване до 

определена критична стойност (минимум). Якостта на натиск на втвърдената смес нараства и 

се увеличава устойчивостта към агресивни химични агенти.  
 

Експириментална част 

Използван е портландцимент СЕМ ІІ 32,5 Титан Златна Панега и среднозърнест пясък с 

модул на едрина Ме =2,8. Полиестерната смола е под формата на водоразтворима емулсия на 

кондензат (разтворим в мономерен диспергент) и водоразтворим втвърдител. 

Цименто-пясъчния разтвор, използван за направа на пробни тела, е с отношение ц:п = 

1:3 Полимерната емулсия е добавена след като цимента е разбъркан с вода, като втвърдителя 

предварително е разтворен. Водата от емулсията е включена в използваното в/ц отношение. 

Различните състави са показани в табл.1. Пробните тела са призми с размери 40х40х160 mm, 

до декофрирането са поставени във влажна камера, след което до 28 дневна възраст са 

отлежавали при стандартни условия на втвърдяване. 
 

Резултати  
Получените резултати за якостта на натиск Rc и якостта на опън при огъване Rb на 

изследваните състави на възраст 28 дни са посочени в табл.1. 
 

Табл.1 Цименто-пясъчни състави и якости 

състав r/c r/h (w+r)/c Rc, MPa Rb, MPa 

1 базов - - 0,5 36,8 10,9 

2 0,10 3 0,5 52,7 18,8 

3 0,10 2 0,5 46,2 14,1 

4 0,5 3 0,5 41.0 15,9 
 

Възприети са следните означения:  

r/c– отношение смола/цимент 

r/h– отношение водна емулсия на смолата/втвърдител 

(w+r)/c– отношение (вода и смола)/цимент 

В сравнение с модифицираните състави, базовият състав е с най-ниски якостни 
показатели, което се определя от структурните характеристики на цимент-съдържащите 
състави. 

След натоварване на огъване едната половина от всяка призма е използвана за теста за 
определяне на капилярна водопопиваемост. Резултатите са получени след като пробните тела 
са изсушени до постоянна маса в ексикатор, съдържащ LiCl и при 11% относителна 
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влажност. След отчитане на капилярната водопопиваемост, на пробните тела е измерена и 
сорбционната способност (фиг.1). Чрез нея е изразена и общата порьозност на цименто-
пясъчния разтвор. Резултатите недвусмислено показват, че модифицираните състави имат 
намалена  капилярна водопопиваемост и сорбционна способност, което до голяма степен се 
дължи и на по-фината порова структура и редуцирания общ обем на порите. 

 

Табл.2 Абсорбция на вода и общ обем на порите 

Състав 
Капилярна 

водопопиваемост, kgm
-2

 

Сорбционна способност, 

% по маса 
Vp,t, cm

3
/g 

1 3,78 5,90 0,0538 

2 0,82 2,36 0,0282 

3 1,61 4,09 0,0314 

4 1,48 4,03 0,0426 
 

 

Фиг.1 Сорбционна способност  
 

За определяне на общия обем на порите и разпределението им по размер е използвана 
живачна порозиметрия. На фиг. 2 са показани интегрални криви на разпределение на порите 
по размери в диапазона 3.5 -7500 nm на изследваните състави. В табл. 2 са получените 
стойности за общия обем на порите Vp,t. Резултатите показват, че описаното модифициране 
на водата в циментовата паста чрез добавянето на полимер, влияе върху структурата на 
поровото пространство, увеличава съдържанието на фини пори и едновременно води до 
намаляване на общия обем на порите. 

Интеграл ни криви на разпредел ение на порите по размери
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Фиг.2 Интегрални криви на разпределение на порите по размер 
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От изследванията със сканираща електронна микроскопия се вижда, че органичния 

компонент в циментовата матрица е под формата на сферични частици с различни размери в 

диапазон от няколко десети от микрометъра µm до няколко микрометъра µm. Това се 

наблюдава на места с нарушена компактна структура в циментовия камък (вж. фиг.3) В тези 

места е налице и локален контакт между диспергираните органични частици и продуктите от 

хидратацията на цимента, като значителна част от тяхната повърхност е свободна. На фиг. 4 

се наблюдава разположението на полимера в цялостната структура на материала. СЕМ 

изследването не установи изменение в морфологията на смолата, предизвикано от влагането 

на различни количества втвърдител. 

 

 
 

Фиг.3 СЕМ на състав 2, х 10
4
  Фиг.4 СЕМ на състав 2,х 10

4
 

 

За определяне на химическата устойчивост на модифицираните разтвори са изготвени 

пробни тела с размери20х20х800 mm, след което са експонирани в естествена минерална 

вода. Съдържанието на агресивен компонент CO2 е 100mg/l. и се следи загубата на маса, но 

на този етап не са обработени резултатите и не са изчислени тези загуби. 

 

Заключение 

Резултатите от изследванията показват, че модифицирането на цименто-пясъчен 

разтвор с полиестерна смола, съществено променя поровата структура на композита и че 

органичния компонент участва в структуруобразуването на материала като цяло. В 

определена степен от инженерна гледна точка структурните характеристики на 

модифицираните състави са подобрени, когато масата на добавената смола е 5% от масата на 

цимента При добавяне на 10 % полиестерна смола се наблюдава следното:  

 количеството на порите с еквивалентен радиус 10
3
 nm намалява с 20 % спрямо 

базисния разтвор; 

 средният радиус на порите намалява от 10
3
 nm до под 16 nm  

 общият обем на порите се редуцира. 

Изменението в структурата на поровото пространство оказва влияние върху 

сорбционната способност и капилярното покачване на използваните състави. Отново при 

добавка от 10% на смола, тези характеристики показват занижаване на стойностите си 

повече от 25 % спрямо тези на контролния състав. Същевременно се очертава тенденция на 

нарастване на якостите на 28 дневна възраст. Използването на полиестерна смола като 

добавка в цимент-съдържащи композити, съдейства за подобряване на структурата и 

свойствата на модифицираните разтвори от гледна точка на тяхната устойчивост и 

дълготрайност.  
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ПОРОВА СТРУКТУРА НА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ 

БЕТОНИ, ЕКСПОНИРАНИ В АГРЕСИВНИ СРЕДИ 

 

М. Миронова
1
, В. Найденов

2
 

 

Резюме 

Представено е изследване за структурата на поровото пространство на  дисперсно-

армирани дребнозърнести бетони във функция от вида и процентното участие на различни 

фибри. Анализирани са получените резултати за различни състави на различна възраст в 

различни условия на отлежаване, включително и в моделни агресивни среди. Направени са 

изводи за влиянието на дисперсното армиране върху параметрите на поровата структура и 

влиянието й върху корозионната устойчивост на изследваните състави. Изводите са 

подкрепени и с анализ на получени основни якостно-деформационни характеристики. 

 

PORE STRUCTURE OF FINE9GRAIN FIBRE-REINFORCED CONCRETES 

EXPOSED IN AGGRESSIVE ENVIRONMENTS 

 

М. Мironova
1
, V. Naidenov

2
 

 

Absract 

A study on the space of pore structure fine-grain fibre- reinforced concrete as a function of the 

type and the percentage contribution oh different fibers is presented. Analyzed the results for 

different configurations of different ages in different conditions of aging, including the model 

aggressive environments. Conclusions are made about the impact of dispersed reinforcement 

parameters on the pore structure and its influence on corrosion resistance of the studied 

compositions. The findings are supported by analysis of the basic strength-deformations 

characteristics. 
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Увод 

Една от основните дефиниции за дълготрайност на строителните материали, в т.ч. и на 

бетона, е свързана с възможността му да се съпротивлява на разрушаващото действие на 

фактори на средата, в която се експлоатира конструкцията. Дълготрайността на бетона е и 

непосредствено свързана с корозионната му устойчивост, а тя от своя страна, основно се 

определя от вида на порьозната структура на материала. Следователно, дълготрайността 

може да се изрази като функция на структурните параметри и степента на агресивно 

действие на околната среда. 

Целта на настоящите изследвания е да се направи оценка на поровата структура на 

дисперсно армирани дребнозърнести бетони, за да може да се прогнозира дълготрайността 

им, с оглед проектиране на рационални състави с повишена корозионна устойчивост. 

Разгледани са възможностите на дисперсното армиране като фактор за формиране на по-

фина порьозна структура, тъй като особеностите на микрокристалната и порьозната 

структура са главните фактори, които определят свойствата и поведението на материала.  

 

Материали и среди 

Пробните тела са кубчета с размери 70,7х70,7х70,7 mm. За тяхното изготвяне са 

използвани следните материали: 

чист клинкерен цимент CEM I 52,5 (HOLCIM Bulgaria),  

речен пясък за бетон фр. 0-4 mm (кариера Негован, София),  

трошен камък фр. 4-8 mm (кариера Студена, София),  

карбоксилатен суперпластификатор DYNAMON SX, MAPEI, Италия.  

Рецептурата на бетона е представена в табл. 1. 

 

Табл. 1 Рецептурен състав на бетона 

КОМПОНЕНТИ КОЛИЧЕСТВО, kg/m
3
 

Цимент CEM I 52,5 (HOLCIM Bulgaria) 360 

Речен пясък за бетон фр. 0-4 mm 780 

Трошен камък фр. 4-8 mm 1140 

DYNAMON SX 3,60 

Вода 152 

 

Изследвани са 6 различни състава на дребнозърнест бетон - базов (неармирано сечение, 

състав 1) и пет дисперсно-армирани състави с различни видове и количество фибри, 

представени в табл. 2. Използваните фибри са предоставени от представителството на 

PROPEX CONCRETE SYYSTEMS, USA, в България.  

 

Табл. 2 Видове и количества фибри 

Тип фибри 
Количество фибри (kg/m

3
) в състав № 

1 2 3 4 5 6 

Fibermesh F300 - 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

Enduro 600 - - 4,00 - - - 

Novocon XR 1035 - - - 25,00 - - 

Novocon HE 0630 - - - - 25,00 40,00 

 

Пробните тела от различните състави след 28 дневна възраст (избрана за базова) са 

разпределени в следните среди: 
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 5% разтвор на NaCl ,  

 5 % разтвор на Na2 SO4 ,  

 питейна вода. 

Разтворите са подбрани така, че максимално и за относително кратък интервал от време 

да повлияят отчетливо върху устойчивостта на материала. Това дава възможност да се 

оценят по-пълно индивидуалните влияния на отделните разтвори и да се съпоставят 

резултатите. В настоящата работа са представени и дискутирани получените резултати за 

някои от структурните и механични свойства на възраст 28 и 180 дни. 

 

Резултати 

В табл. 3 са показани обобщените характеристики (якост на натиск Rc, якост на опън 

при огъване Rb и общ обем на порите Vpt) на разглежданите състави, в съответствие с 

възрастта и средите на отлежаване. Изменението на общия обем на порите и интегралните 

криви на разпределение на порите по размери са представени на фиг. 1, 2 и 3. В началния 

период на хидратация, структурообразуване и преди да се експонират в агресивните среди, 

базовият състав 1 заема междинно положение спрямо дисперсно армираните. Състав 6, който 

е с най-голям процент фибри, е с по-фина структура и има най-много гелни пори, след което 

на 180 дневна възраст заема “средно” положение. На същата възраст базовият състав се 

отличава от останалите с по-голям процент пори в диапазона 1500-3500 nm. 

 

Табл.3 Обобщени характеристики на съставите 

Състав /среда възраст, дни 
Характеристики 

Rc , MPa Rb , MPa Vpt,cm
3
/g 

1/ H2O 28 39,6 8,33 0,0404 

2/ H2O 28 40,1 7,78 0,0337 

3/ H2O 28 36,6 8,45 0,0491 

4/ H2O 28 36,8 8,24 0,0380 

5/ H2O 28 41,4 8,63 0,0379 

6/ H2O 28 36,9 8,87 0,0408 

1/ H2O 180 40,6 8,64 0,0364 

1/ Na2SO4 180 47,5 10,20 0,0145 

1/ NaCl 180 46,3 9,47 0,0243 

2/ H2O 180 40,5 8,52 0,0411 

2/ Na2SO4 180 46,6 10,26 0,0183 

2/ NaCl 180 44,3 9,76 0,0277 

3/ H2O 180 39,5 8,90 0,0355 

3/ Na2SO4 180 41,0 9,49 0,0133 

3/ NaCl 180 39,7 8,69 0,0388 

4/ H2O 180 40,4 8,66 0,0337 

4/ Na2SO4 180 44,4 9,74 0,0165 

4/ NaCl 180 39,6 8,15 0,0577 

5/ H2O 180 47,7 10,30 0,0254 

5/ Na2SO4 180 46,5 8,08 0,0229 

5/ NaCl 180 47,0 9,58 0,0102 

6/ H2O 180 43,6 9,72 0,0262 

6/ Na2SO4 180 50,4 8,38 0,0550 

6/ NaCl 180 47,6 8,70 0,0272 
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Фиг.1 Интегрални криви на порьозността за съставите под вода на възраст 28 дни 

 

Наблюдава се промяна в поровата структура след 6 месечен престой на пробите в 

различните среди. Отлежаването във вода води до намаление на общия обем на порите в 

сравнение с изходните данни за 28-я ден. В определена степен е стеснен и диапазона на 

изменение на радиуса на порите – от 100 nm горната граница е пренесена вляво до 3000 nm. 

Това е типична картина на кинетика на изменение на поровото пространство при 

втвърдяване под вода. Може да се приеме, че процесът на относително запълване на 

изходния свободен обем с хидратни новообразувания и преразпределението на порите, 

доминира над този с повишената разтворимост и извличане на CaOH2 и това се отразява 

върху интегралните криви. 
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Фиг.2 Интегрални криви на порьозността за съставите под вода на възраст 180 дни 

 

Влиянието на средите се отчита с известно намаление на общите обеми на порите, и 

то благодарание на дисперсната армировка, която явно забавя деструктивните процеси, 

Интегрални криви на разпределение на порите по размери 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-500 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500 
Радиус на порите, nm  

Обем на порите, % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 



101 

предизвикани от активното взаимодействие на циментовата матрица и агресивните йони. За 

дисперсно армираните състави се вижда, че по-голямата част от порите са с радиуси по-

малки от 1500 nm, което подобрява свойствата, респ. и дълготрайността. Агресивните 

въздействия започват от повърхността на бетона и проникват чрез порите във вътрешността, 

вследствие на дифузията на сулфатни йони и образуване на корозионни продукти, които 

кристализират и водят до поява на микропукнатини, което допринася за увеличаване на 

едрите пори.  

 

Интегрални крив и на разпределение на порите по размери
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Фиг.3 Интегрални криви на порьозността за съставите в 5% разтвор NaCl 

на възраст 180 дни 
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Фиг.4 Интегрални криви на порьозността за съставите в 5% разтвор Na2SO4  

на възраст 180 дни 

 

Вложените фибри в споменатите граници не влияе съществено на якостта на натиск. 

Логичното й нарастване на 180-дневна възраст е установено за всички изследвани състави, 
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като изводът е, че то не е повлияно съществено от вида и количеството на дисперсна 

армировка. 

При натоварване на огъване може да се твърди, че поведението на дисперсно 

армираните състави се различава от това на базовия неармиран бетон, като са установени 

измерими параметри на показаните характеристики. Последното определя нарастване на 

дуктилното поведение на армираните по този начин композити, което определя граници на 

възможностите на този тип фибри да участват в състава на тънки реперационни слоеве. 

Дисперсното армиране с различен процент макро-фибри (състави 3, 4, 5, 6) показва 

измеримо нарастване на способностите на такива композити да поемат значителни 

натоварвания след поява на първа пукнатина, като стойностите на изследваните якости 

нарастват на 180-дневна възраст, независимо от средата на отлежаване. Това до известна 

степен се обяснява с относително краткия престой в агресивната среда и началото на 

деструктивни процеси в структурата.  

Може да се отбележи относителното сходство в поведението на състави 3, 4 и 5, 

армирани с различни видове фибри, което определя известна равнопоставеност на дисперсно 

армиране с полипропиленови макро-фибри 4 kg/m
3
 (състав 3) и това с 25 kg/m

3
 стоманени 

фибри от двата изследвани типа (състави 4 и 5). 

Установено е, че увеличаването на количеството на дисперсна армировка подчертано 

повишава дуктилността на изследваните композити, като освен това, е установено и известно 

нарастване на якостта на огъване  при най-високия процент на армиране (състав 6). 

 

Заключение 

Анализът на експерименталните данни, дава основание да се приеме, че за да се 

повиши корозионната устойчивост, съответно и дълготрайността на материала, е необходимо 

да се намали общия обем на порите, като преобладаващия размер да е този на 

наноразмерните пори. Практически това може да се реализира с помощта на подходяща по 

вид и тип дисперсната армировка, най-често от хибриден тип, която, освен да формира по-

фина порьозна структура, и призвана да подобри и дуктилността на силикатните композити. 

Тези изменения в поровата структура, спомагат за преодоляване на някои от недостатъците 

на конвенционалните строителни разтвори и бетони, като водят до увеличаване на опънната 

им якост, повишаване на корозионната им устойчивост, постигане на по-добра адхезия 

между свеж и стар бетон и др. 
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Резюме 

Дискутират се технологичните възможности за използване на дисперсно-армирани 

бетони за изпълнение на тънки репарационни слоеве в инфраструктурни обекти – пътища, 

мостове, паркинг-площи и пр. Представени са двата основни типа репарационни слоеве – 

адхезионен и плаващ тип, като са очертани ефективните области на приложение. 

Анализирана е технологичната последователност на изпълнение на подобен тези 

репарационни работи – подготовка на основата, проектиране състава на бетона, организация 

на фуги, технология на полагане, финишна обработка, повърхностна защита и грижи за 

бетона след полагане. 
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Summary 

The technological possibilities for usage of fiber reinforced concrete for implementation of 

thin overlays in infrastructure projects – road pavements, bridges, parking lots etc. are discussed. 

Two main types of overlays are presented – bounded and unbounded type, as the effective field of 

application is described. 

The technological sequence of implementation of such type reparation work is analyzed – 

preparation of substrate, organization of joints, technology of concrete casting, finish operations, 

surface protection and curing of concrete.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Без съмнение, в последните 50 години и в наши дни, бетонът е най-често използваният 

композит в строителството. Съчетаването на високите якостно-деформационни и 

експлоатационни характеристики с достатъчно добрата степен на технологичност го 

превръща в много случаи като безалтернативно решение. 

Постоянно нарастващият обем на използване на бетона в най-разнообразни 

конструктивни приложения поставя основателно въпросът за ресурса на годност на такива 

комопозити, особено в условия на експлоатация с активно действащи специфични 

корозионни фактори или породени от въздействието на околната среда. Проблемът с 

корозионната устойчивост на бетона е въпрос пряко свързан с дълготрайността на 

изгражданите конструкции и съоръжения. Възможните поражения в условия на 

експлоатация, изискват постоянен мониторинг за състоянието на конструкциите, анализ на 

скоростта на изчепване на ресурса им и адекватни мерки за възстановяване на проектната им 

носимоспособност чрез прилагане на различни технологии за извършване на репарационни 

работи. 

С особена сила това важи за предимно хоризонтално разположени с висок коефициент 

на открита повърхност бетонни и стоманобетонни конструкции и съоръжения, 

експлоатирани на открито, преди всичко инфраструктурни – индустриални настилки, 

паркинг-площи, самолетни писти и пътеки за рулиране, мостови съоръжения, тунелни 

облицовки, пешеходни алеи и пр. В такива случаи най-често развитието на корозионните 

поражения започват от повърхността, като постепенно мигрират в дълбочината на сечението. 

Оптимален вариант за съхраняване и възстановяване на ресурса в такива случаи е 

изпълнение на ремонтни работи, основани на възможността за използване на относително 

тънки репарационни слоеве на основата на специални високачествени цимент-съдържащи 

конвенционално или дисперсно-аармирани композити  от т.н. плаващ (отделен от бетонната 

основа) или адхезионно свързан с основата тип с относително малка дебелина от порядъка на 

8-10 cm. В специализираната литература такива репарационни слоеве са познати под името 

overlays [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

2. ОСНОВНИ ТИПОВЕ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ 

За пръв път подобни технологии се лансират през 90-години на миналия век в САЩ, 

включително и за ремонт на асфалтобетонни пътища и настилки. 

Съществуват възможности за изпълнение на различни топве репарационни слоеве, като 

рационалния избор на тип и материали се основава на оптимизационен подход, пряко 

свързан със спецификата на изпълняваните репарационни работи. 

В табл. 1 е показана основна класификация, която се основава на наличието или 

липсата на адхезионна връзка на репарационния слой с бетонната основа [1]. 

 

Основни 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНИ ТИПОВЕ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ 

адхезионен Полуадхезионен плаващ 

Типична дебелина, mm 75-100 150-200 150-300 

Постигане на адхезия 

чрез 

Механична обработка 

на повърхността; 

Използване на 

адхезионен грунд 

Без механична 

обработка, само 

обилно водонасищане 

Полагане на 

отделител 

Състояние на 

повърхността за 

репариране 

Относително добро, без 

значителни дефекти 

Средно лошо до лошо 

състояние 

Много лошо 

състояние 

Необходимост от 

предварителни 

репарации 

Висички пукнатини, 

налични фуги и 

единични каверни 

Повечето от наличните 

пукнатини, фуги и 

единични каверни 

Ограничени 

единични 

репарации 
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Таблица 1 – продължение 
 

Конструктивни 

изисквания 

Осигуряване на добра 

адхезия между стар и 

нов бетон; 

Осигурено 

препокриване на стари 

и нови фуги 

Осигурено 

препокриване на 

стари и нови фуги 

Полагане на 

отделител 

без 

препокриване на 

стари и нови 

фуги 

 

Табл. 1 Основни типове репарационни слоеве 
 

Визираните типове репарационни слоеве, разпространени широко преди всичко в САЩ 

в последните 30 години, имат отчетливи предимства и недостатъци, които обосновават 

конкретния избор. 

 

3. АДХЕЗИОННИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ 

Адхезионните репарационни слоеве позволяват уякчаване и удължаване на 

експлоатационния живот на конструкциите при много ниска дебелина на ново изграждания 

слой, което не внася значително допълнително натоварване от собствено тегло. За сметка на 

това те изискват относително добро общо състояние на повърхността за репариране, без 

наличие на драматични дефекти, масови магистрални пукнатини и обрушвания, което да е 

основа за качествено изпълнение на адхезионния слой. Обратното би изисквало 

предварителни репарационни работи, а това води до оскъпяване на ремонта. Срокът на 

експлоатация в подобни случаи се удължава с 15-25 години. 

Основното им приложение е свързано не толкова с репарации на относително слабо 

дефектирали бетонни повърхности, колкото в случаи на необходимост от дозирано 

увеличаване носимоспособността на съществуващи конструкции, предвид увеличен бъдещ 

трафик. Предварително условие в такива случаи е осигуряване на съвместната работа на 

съществуващото сечение с допълнително положеното връхно покритие, което обуславя 

особени изисквания към качеството на адхезионната връзка между двете среди. 

Принципите на най-известниата процедура за оразмеряване на адхезионни 

репарационни слоеве, илюстрирана на фиг. 1, се базира на т.н. принцип на недостатъчната 

носимоспособност, според който необходимият капацитет на новият слой (SCOL) се определя 

като разлика между носимоспособността на една изградена изцяло нова настилка (SCf), 

способна да поеме проектно натоварване от специфициран бъдещ трафик, и остатъчната 

носимоспособност на съществуващата (дефектирала в някаква степен или не) настилка 

(SCeff). 

 

Фиг. 1 Подход на т.н. недостатъчната носимоспособност 

(по AASHTO 1993 –  “Guide for Design of Pavement Structures”, Washington D.C.) 

 

Преди да се пристъпи към оразмеряването на адхезионния слой предварително следва 

да са изяснени две принципни условия – актуално състояние на съществуващата 

конструкция и очаквания бъдещ (увеличен или не) проектен трафик. 
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След приключване на анализа за избор на типа репарационен слой от изключително 

значение е правилната подготовка на основата, от което зависи надеждната работа на 

адхезионния свързващ слой. Понастоящем най-често използваните технологични варианти са 

пясъкоструене, въздушно и хидро-бластиране, фрезоване и повърхностна химична киселинна 

обработка с последващо неутрализиране. От изключително значение е правилният избор на 

един или няколко от изброените технологични варианти, при това с дозирана достатъчност 

на степента на въздействие върху старата бетонна повърхност, изключваща нанасяне на 

поражения в дълбочината на хомогенното сечение. Предвид липсата на български 

стандартни изисквания удачно би било тези технологични операции да са съобразени с 

изискванията на ACI 546R-04 [7]. 

Както вече бе споменато, в новоизграждания слой трябва да се организира разтер на 

съответни фуги, повтарящ този на основната конструкция. По този начин се осигурява 

съвместното действие на двата, опосредствани от адхезионната връзка, пласта, като се 

изключва рефлектирането на долу лежащи фуги върху финишната повърхност. Изключение 

правят дюбелните връзки – ако съществуват в основната конструкция, те не се преповтарят в 

репарационния слой, поради малката му дебелина. 

По отношение проектиране състава на бетона за изпълнение на репарационния слой 

особено важно е съблюдаването на няколко принципа: 

 Проектиране състав на бетона с минимизирано (компенсирано) съсъхване и бързо 

набиране на якост, чрез който се осигурява и съхранява максимално добра 

адхезионна връзка в условия на активни фактори на околната среда (термо-

влажностни процеси) и знакопроменливи термични деформации; 

 Минимизиране на водоциментовото отношение с използване на подходящо 

подбрани химични добавка; 

 Дозиран обем на циментовата паста в бетона, респ. оптимизирано циментово 

съдържание – основен фактор за управляемо съсъхване; 

 Използване на добавъчни материали със сходна водопопивеемост и близък 

коефициент на температурно разширение с този на същите в рецептурата на 

репарирания основен слой – фактор за относителното изравняване на термо-

влажностните деформации на двата слоя; 

 Оптимално процентно съдържание на дисперсна армировка от целесъобразен тип, 

повлияно от типа на бетона – с или без участие на едри добавъчни материали с 

определен максимален размер, с или без участие на цимент-заместващи материали, 

начин на полагане и обработка. 

Финишната обработка се отличава от конвенционалните повърхностни обработки на 

обикновените бетони. Специфични допълнителни зисквания са: 

- прецизна спазване на проектната дебелина на репарационния слой; 

- забрана за трафик по време на полагането и началните срокове на свръзване и 

втвърдяване на бетона; 

- текстуриране на финишвата повърхност за осигуряване на проектна равнинност и 

гладкост, респ. проектен коефициент на триене, съобразена с условията на 

експлоатация; 

- адекватни грижи за бетона след полагане и обработка на повърхността. 
 

Предвид относително малката дебелина на репарационния слой, от съществено 

значение е и задълбоченото познаване поведението във времето под натоварване на 

армираните с различни типове фибри бетони. Характерното за обикновените бетони т.н. 

отложено във времето натрупване на повреждания има специфични особености за 

дисперсно-армираните бетони [8]. Известен е моделът на Pumell&Beddows [9], който отчита 

концентрацията на напрежения, освен под натоварването, и породени от нарастващия обем 

на хидратационни продукти в циментната паста в условия на действие на корозионни 

фактори, което се отразява на якостта на умора на диспесно-армириня бетон. Според този 

модел, загубата на якост s за време t се описва с израза 
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s = 1/(1-kt)
1/2

 

k=k0 exp (DG/RT), 

където: 

s – очакваната загуба на якост; 

k – въздействие на външните корозионни фактори върху загубата на якост във времето; 

k0 – честота на въздействие на корозионните фактори; 

DG – енергията на активация на реакцията, свързана с корозионно действие; 

R – универсална газова константа; 

T – темература, градус Келвин. 

Подобни зависимости, задължително следва да бъдат разработвани и отчитани за 

сътветния тип и количество дисперсна армировка, предвид прогнозиране дълготрайността на 

изпълняваните адхезионни покрития. 
 

4. ПЛАВАЩИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ 

Плаващите репарационни слоеве могат да се използват в случаи на относително лошо 

състояние на защитаваната повърхност, без необходимост от извършване на значителни 

предварителни репарационни мероприятия, а наличието на отделител между стария и новия 

бетон позволява да не се следи за точното препокриване на съществуващите фуги в основния 

бетон с тези на репарационния слой. Значителната дебелина, обаче, освен че означава 

допълнително натоварване върху основната конструкция, увеличени разходи за 

изпълнението им, но и възникване на проблеми с нивата на репарираните повърхности. 

Всичко това, обаче, предполага осигуряване на относително по-дълъг проектен 

експлоатационен цикъл – 20-30 години. 

Предвид липсата на адхезионна връзка с основата носимоспособнастта на такива 

слоеве основно е функция на дебелината им, която се определя по формулата: 

 
където: 

DOL – необходимата дебелина на плаващия слой; 

DF – дебелината на изцяло нова настилка, способна да поеме увеличен трафик; 

DEFF
 
– ефективната (остатъчна) дебелина на дефектиралата съществуваща настилка. 

 

Няма специални изисквания за подготовка на рапарираната повърхност, при това и 

допълнителните изисквания към проектиране състава на бетона се смекчават. Техниките на 

изпълнение на финишната обработка са аналогични на коментирани при адхезионните 

слоеве. Основните фактори, свързани с осигуряване на експлоатационната пригодност се 

специфицират главно в две посоки – оптимално проектиране (избор на дебелина, тип на 

бетона, дисперсна армировка, премостване на товари в съседни полета, разтер на фуги, 

съобразени с очакваноното натоварване) и оптимално изпълнение с адекватни грижи за 

бетона след полагане.  
 

5. СВРЪХ-ТЪНКИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ 

Особена актуалност понастоящем прибобива възможността за изпълнение на свръх-

тънки репарационни слоеве от адхезионен тип, базирани на специалните якостно-

дехормационни отнасяния на на т.н. свръх високоякостни дисперсно-армирани цеминт-

съдържащи композити (UHPFRC). Тези композити притежават много висока якост на натиск 

(над 150-200 МРа) и специфично поведение при огъване, предвид високия процент на 

дисперсно армиране със специални стоманени фибри (от порядка на 100-800 kg/m
3
). 

В случая са налице особена високи  изисквания към качественото подготвяне на 

основата, изпълнението на адхезианната връзка, прецизиране състава на бетона и 

качественото изпълнение, съчетано със специални грижи след бетониране. 
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На фиг. 2 е показана технолична възможност за рехабилитиране на пътната плоча на 

мостово съоръжение с използване на свръх-тънък високоякостен дисперсно армиран със 

специални фибри репарационен слой с дебелина от 2х3 cm. 
 

 
Фиг.2 Рехабилитиране на пътната плоча на мостово съоръжение с използване на 

свръх-тънък високоякостен дисперсно армиран със специални фибри репарационен слой 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изпълнението на рехабилитиационни работи върху открити бетонни повърхности 

изисква висока ефективност на предлаганите технологии. Използването на тънки 

репарационни слоеве в инфраструктурни обекти на базата на дисперсно-армирани бетони е 

актуална световна тенденция, за приложението на която в България следва да се осигурят 

необходимите предпостваки – сериозен научен ресурс и адекватно пазарно мислене у 

заинтересованите субекти. 
 

Благодарност: Представените резултати от изследвания са част от научна разработка 

по Договор № БН135/12, финансиран от ЦНИП при УАСГ. 
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Резюме 

Предвид тежкото експлоатационно натоварване и степента на агресивност на средата 

индустриалните бетонни настилки в ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, гр. Варна, са конструирани, оразмерени и изпълнени от т.н. 

„безфугов тип” на базата на висококачествен сулфатоустойчив бетон. 

В доклада са представени данни за състава и основните якостни характеристики на 

използвания сулфатоустойчив бетон, принципите на конструиране и оразмеряване на 

безфуговите дисперсно-армирани бетонни настилки, както и технология на тяхното 

изпълнение. Оценена е ефективността на приложената технологична система, като са 

дискутирани предимствата й пред класическите такива за изпълнение на бетонни настилки 

от т.н. „фугов тип”. 

 

JOINTLESS FIBER REINFORCED POWER-THROWELED 

CONCRETE PAVEMENTS IN “INSTALATION FOR 

PROCESSING OF SOLID WASTE”, VARNA  

 

Valery Naidenov
1
, Ivan Rostovsky

2
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3
 

 

Abstract 

Due to heavy exploitation loading and degree of aggressiveness of the environment, the 

industrial concrete pavements in INSTALATION FOR PROCESSING OF SOLID WASTE, 

Varna is designed, constructed and built as so called “jointless type”, based on high quality sulfate 

resistant concrete. 

The data about composition and basic strength characteristics of used sulfate resistant 

concrete, the constructing and design principles of jointless fiber reinforced concrete pavements, as 

the technology for their execution, are presented in the recent report. The effectiveness of the 

applied technological system is assessed by discussion about its advantages in comparison with 

classical ones for construction of concrete pavements – “jointed type”. 
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Въведение 

Индустриалните бетонни настилки са основен елемент на изгражданите логистични 

центрове, складови бази, промишлени обекти, хипермаркети, бензиностанции и пр. До 

голяма степен от тяхното качество и технически характеристики зависи цялостното 

функциониране на обекта. Съвременна тенденция е този тип бетонни настилки да се 

изпълняват като хибридно дисперсно-армирани, с различни  комбинации от микро- и макро- 

фибри. 

Необходимото качеството може да бъде постигнато единствено чрез прилагане на 

системен подход към цялото многообразие на проблема – специфициране условията на 

експлоатация, правилното оразмеряване и конструиране, разработване на технологична 

система за изпълнение и указания за поддържане на изградената настилка.  

Такъв системен подход предполага на първо място пределна яснота по отношение на 

техническото задание. В него следва да се специфицират параметрите на основата, 

експлоатационно натоварване, изисквания по отношение качеството на повърхността, 

температурни и други специфични условия на експлоатация и пр. 

На базата на изчерпателна информация, включена в заданието, се пристъпва към 

конструиране и оразмеряване на настилката – определяне конструктивната система и 

дебелината на настилката при определена степен на дисперсно армиране и технически 

показатели на бетона, разпределение на различните видове фуги, система на повърхностна 

обработка, технология на шлайфане и пр. 

 

Основни конструктивни типове индустриални бетонни настилки 

Индустриалните дисперсно-армирани бетонни настилки в конструктивно отношение се 

делят на две основни групи – т.н. „фугов” и „безфугов” тип.  

При класическите фугови настилки, освен необходимите дилатационни, работни и 

изолационни фуги, в рамките на полето, ограничени от работни и/или дилатационни фуги, се 

конструират и изпълняват през определено разстояние т.н. привидни (рязани на дълбочина 

1/3 от дебелината на сечението) фуги. Размерите на полетата, ограничени с привидни фуги, 

са обект на изчислителни процедури. В общия случай те зависят от вида на качеството на 

основата, вида на натоварването, дебелината на настилката, характеристиките на бетона и 

системата на армиране. 

Този конструктивен тип настилки сами по себе си носят потенциал за експлоатационна 

ефективност, но в определени условия се оказват проблемни – преди всичко при интензивен 

трафик от подвижен товар с твърди бандажни колела и в условия на агресивни въздействия. 

Нещо повече, предпоставките за разбиване и компроментиране на изпълнените привидни 

фуги, могат да създадат непреодолими технологични проблеми при работа на електрониката 

на използваните манипулатори-високоповдигачи при наличие на високи стелажни системи. 

Освен това привидните фуги, макар и технологично обработени, прекъсват повърхностната 

еднородност и създават предпоставки за нарушаване непроницаемостта на бетонното 

сечение. 

От конструктивна гледна точка, пак при наличие на стелажни системи, този тип 

настилки могат да се окажат също не особено ефективни – конфигурацията на стъпките на 

стелажната система следва да е съобразена с условието за определено отстояние  до 

привидната фуга. 

Така логично се стига до идеята за елиминиране на привидните фуги, като се търси 

максимизиране на непрекъснатостта на конструктивните полета в рамките на настилката. 

Тази идея напоследък се осъществява много успешно в световната практика чрез 

изпълнението на настилки от безфугов тип [1]. В конструктивно отношение този тип 

дисперсно-армирани бетонни настилки могат да ограничават относително големи единични 

полета с конфигурация, близка до квадратната, с площи от порядъка на 1000-2000 m
2
 и 

повече. Отделните полета се ограничават със специални дилатационни промишлено 

изработени готови профили (със съответна дюбелираща система), монтирани предварително 
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в план и по ниво, които играят ролята и на работни фуги. Този тип фуги, освен необходимия 

трансфер на натоварването при преминаването от едно в друго поле, осигуряват 

безпроблемно хоризонтално преместване в паралел с развитието на свободните деформации 

на бетона при хидратация, втвърдяване и температурни промени (снимки 1, 2 и 3). 

В рамките на отделното поле в последствие не се изпълняват привидни фуги. По този 

начин се осигурява монолитност и непрекъснатост на повърхността, което е гаранция за 

бъдеща експлоатационна безпроблемност. 

Безфуговите настилки се оразмеряват по специфичен начин, като в случая логично 

отпада оразмеряването за разположение на товара по ръба или в ъгъла на отделното поле, 

ограничено с привидна фуга. Това е фактор за наличие на възможности, при равни други 

условия, за поемане на по-голямо експлоатационно натоварване. 
 

   
 

Фиг.1 Видове дилатационни фуги: 

а) тип Sigma Joint;   б) тип Delta Joint;      в) синусоидален тип Delta Joint 

 

В технологично отношение безфуговите настилки носят значим потенциал за 

ускоряване темповете на изпълнение с приложение на ефективни високопродуктивни 

технологични средства за полагане, уплътняване и заглаждане на бетона – лазерно насочвани 

машини. С тях се постига високо оптимална степен на уплътняване на бетонната смес и 

качество на повърхността – максимална степен на гладкост и равнинност.  
 

Предимствата на дисперсното армиране – фактор за изпълнение на безфугов тип 

настилки 

Хибридното дисперсно армиране с конструкционни стоманени и противосъсъхвателни 

полипропиленови  фибри превръща втвърдилия бетон в една по-деформируема композитна 

система с еднакви характеристики на цялото сечение, способна да абсорбира енергия и да 

поема по-големи опънни напрежения, включително при знакопроменливо натоварване и след  

формиране на пукнатини. По този начин рязко се повишава съпротивлението срещу крехко 

разрушение, увеличава се остатъчната якост след поява на първа пукнатина, якостта на 

умора при дълготрайно натоварване и якостта на удар, което осигурява целостта на бетона 

дори и при изчерпана носимоспособност.  

Дисперсното армиране е особено ефективно както при изграждане на бетонни 

настилки, оразмерявани като плоча на земна основа [2], така също и такива, върху ст.б. 

плоча, развити като адхезионен или плаващ тип [3]. Правилно подбраната дисперсна 

армировка е в пълна съвместимост с всички видове цименти и добавъчни материали за 

бетон, включително специални добавки и покрития. Доказани са подчертани икономически 

предимства от замяната на обикновената армировка във вид на прътове и мрежи. 

Всички изброени предимства гарантират качественото изпълнение на индустриални 

бетонни настилки от дискутирания безфугов тип.  
 

Специфика на натоварванията и проектно решение 

Специфичните условия на експлоатация предполагат наличие на корозионни 
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въздействия, обобщени в проектното задание като допълнителни изисквания към бетоните - 

табл. 1: 
 

№ Вид на въздействието 

Клас по 

въздействие 

по БДС EN 206-

1:2002+НА 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Минима-

лен клас 

на бетона 

Мин. 

к-во на 

цимента 

Макс.  

W/C 
Забележка 

1. Карбонизация, 

предизвикваща корозия 
ХС4 С30/37 300 kg/m

3
 0,50 - 

2. Хлориди, различни от 

морска вода 
XD3 С35/45 320 kg/m

3
 0,45 - 

3. Устойчивост на 

замразяване-размразяване 

без размразяващо в-во 

XF3 С30/37 *320 kg/m
3
 0,50 

мазоуст. 

доб. м-ли 

4. Обща химична агресия  XA3 С35/45 *360 kg/m
3
 0,45 - 

5. Циментова паста с висока 

сулфатоустойчивост 
- - - - - 

6. Водонепропускливост Максимално висока 

7. Температуроустойчивост 

при 75
0
С 

Обикновен бетон 

8. Кавитационна 

устойчивост 

Не е стандартно изискване – изисква специална рецептура, 

вкл. хибридна дисперсна армировка 

9. 
Абсолютна повърхностна 

водоплътност  

Обработка чрез машинно шлайфане с повърхностен 

втвърдител метален (ванадиев) топинг и полимерен 

импрегнатор 
 

Табл. 1 Техническо задание 

* - използва се сулфатоустойчив цимент 
 

За удовлетворяване на комплекса от изисквания трябва да се проектира състав на 

бетона, съответстващ на най-тежките такива, съгл. табл. 1 (№ 4, плюс допълнителните 

изисквания по т. 6, 7, 8 и 9). 

Освен това, предвид възприетата технологична схема на обработка на отпадъците и 

тежкото експлоатационно натоварване от транспортни средства -  камион тип с натоварване 

11 t/ос, плюс челен товарач (с възможност за повърхностни поражения върху настилките), 

логичният избор е конструиране на настилките като безфугови. Последното най-пълно 

съответства на горепосочените специфични изисквания към състава на бетона и условията на 

експлоатация. 
 

  
 

Фиг. 2а Повърхностно обработена ст. б. 

плоча – основа за безфуговите настилки 

 

Фиг. 2б Процес на изпълнение 

 



113 

  
 

Фиг. 2в Завършено безфугово поле 

 

Фиг. 2г Общ изглед на завода 

 

Състав и технически показатели на използваните бетони 

При бетоните, предназначени за настилки се изисква минимално количество на цимент 

около 320 kg, при използване на едър добавъчен материал с максимален размер на зърното D 

20 mm (BS 8500-1). При употреба на минерални добавки се допуска това количество да бъде 

намалено, като се отчете т.нар. k - стойност (виж БДС EN 206-1:2002). 

Употребата на рециклирани добавъчни материали е нежелателна, а замърсявания, 

каквито са констатирани в значително количество са недопустими. 

Пясъкът трябва да бъде чист, едър до среден, със съдържание на фини примеси (под 

75 µm) не повече от 8%. Това изискване, в комбинация с НА 4.6 на 

БДС EN 12620:2002+А1:2008/НА:2008  на практика елиминира възможността за употреба на 

трошен пясък. 

Консистенцията на бетонната смес се ограничава на неповече от 10-12 cm по 

БДС EN 12350-2, количеството на пясъка е леко завишено, в сравнение обикновения бетон. 

Това от една страна позволява лесна обработка на повърхността, а от друга възпрепятства 

разслояването. 

Замърсените добавъчни материали, респ. употребата на трошен пясък създават риск от 

увеличено съдържание на въздух, водопотребност и склонност към разслояване. 

 

 
 

Фиг. 3 Зърнометрични криви на добавъчните материали 
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В състава на бетона са използвани две фракции трошен камък от кариера Лиляк и речен 

пясък от две кариери, разположени по р.Дунав – Поларис 8 (Силистра) и с. Пожарево. 

Количествата на добавъчните материали са оптимизирани, с оглед получаване на 

максимална обемна концентрация на твърдото вещество и минимизиране на обема на 

празнините. Това от своя страна благоприятства получаване на необходимата 

обработваемост с намалено количество вода, което от своя страна дава отражение върху 

якостта и обемните деформации на бетона. 

Използван е цимент CEM III A-N 42.5 HSR по БДС EN 197-1:2011 производство на 

Италчименти, Девня цимент. 

Данни за якостта на натиск на бетона са показани в таблица 2. 

 

Якост на натиск на бетона на възраст 28 денонощия (56.9 ± 0.2 ) N/mm
2
 

Якост на натиск на бетона на 18 месеца (68.9 ± 0.2 ) N/mm
2
 

 

Таблица 2 Данни за якостта на натиск на бетона в настилката 

 

Заключение 

За настоящия обект изпълнението на безфугов тип дисперсно-армирана бетона 

настилка и оптимален вариант, предвид дискутираното сложно експлоатационно 

натоварване. Приложеният комплексен подход към проблема определено даде адекватно 

техническо решение и осигури необходимото качество на изпълнените настилки.  

Изпълнението на високоефективни дисперсно-армирани бетонни настилки от безфугов 

тип носи потенциал за бъдещо оптимизиране и интензифициране на тези строителни системи 

при гаранция за високо качество и безпроблемна експлоатация в сложни условия.  

 

Благодарност: Представените резултати от изследвания са част от научна разработка 

по Договор № БН135/12, финансиран от ЦНИП при УАСГ. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЦИКЛИЧНО ЗАМРАЗЯВАНЕ 
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Резюме 

Пемзата е вид пореста и лека скала, формирана в резултат на вулканична дейност. 

Пемзата се използва за изработване на носещи и неносещи елементи в строителните 

конструкции. Изследвани са ефектите на замразяване и размразяване върху механичните 

свойства на леките бетони, произведени от инертни материали, които са покрити и 

непокрити от три различни полимери (SNMC, KBP, ПКЕ). Бетонови проби (28-дни) са 

подложени на цикъл от 30 кратно замразяване и размразяване. Между циклите е определян 

коефициента на загуба на маса, както и скоростта на звука (чрез ултразвуков инструмент). 

Изчислява се коефициента на относително изменение на динамичния модул на еластичност. 

Резултатите от изследването показват, че издръжливостта на бетони, произведени от инертни 

материали, покрити с полимер, срещу замръзване и размразяване, е по-висока от тази на 

бетони, произведени от инертни материали, които не са покрити с полимер. 

 

INVESTIGATION OF FREEZING AND THAWING EFFECTS OF 

THE CONCRETES PRODUCED WITH POLYMER-COATED PUMICE AGGREGATES 

 

Sabit OYMAEL
1
, Özlem SALLI BIDECI

2
, Alper BIDECI

3
 

 

Summary 

Pumice is a kind of porous and light rock forming as a result of volcanism. It is seen that 

pumice is used in building components which are load - bearing and non load - bearing in 

construction sector. In this study on freezing and thawing effectives of mechanical properties of 

light concretes produced by aggregates which are coated and uncoated by three different polymers 

(SNMC, KBP, PLP) used as multi-directional. On concrete samples (28-day) 30 freezing and 

thawing cycle is applied. Following cycle operation, weight loss factor and ultra sound (by 

ultrasonic instrument) transition velocity are found and relative dynamic elasticity modulus 

factories are calculated. In consequence of this study, it is determined that resistance of concrete 

produced by aggregates which are coated with polymer against freezing and thawing effective is 

higher than concretes produced by aggregates which are not coated with polymer. 
 

Key words: Polymer, Pumice, Freezing-Thawing, Elasticity Modulus 
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1. INTRODUCTION 

Lightweight aggregates can be produced from volcanic origin pumice, pearlite and rocks etc. 

Lightweight aggregates are used to produce light concrete. Their density is in the range of 1.2 and 

2.0 kg/dm
3
 are of mineral origin [1, 2]. Natural lightweight aggregate is characterized as tuff, 

pumice, trass, lava slag, diatomite broken or unbroken aggregates etc. [3].  

A series of experimental studies were carried out on pumice sand and aggregate provided 

from Kayseri region and a bearing lightweight concrete which is in C20 class and its elasticity 

modulus is averagely 10000 MPa was produced. It was reached a conclusion that unit length change 

would be more in lightweight concretes when compared to a concrete which was with normal unit 

weight in C20 concrete class and has elasticity modulus at 28000 MPa. According to these 

characteristics lightweight concretes are offered to be used in low-rise structures [5].  

____ 

* This study is involved in the doctoral thesis [4] of Trakya University Institute of Science Department of Architecture 

and was supported by TÜBAP. 

 

Concretes are subjected to various natural effects. The most effective ones among these are 

freezing and thawing. It is because the water filling in pores of material generates volumetric 

expansion and internal stress by freezing under the weather conditions at (-) degree temperatures. In 

the end there are physical deformations and reductions in compressive strength in the concrete [6]. 

In a study which is related with mechanical and durability characteristics of polymer doped 

concretes Şengül and Doğan produced concretes which have normal strength and are added with 

polymer at the rate of 5% of cement weight. They determined that the resistances against freezing-

thawing and wetting-drying effects of polymer doped concretes are higher than undoped concrete 

after 25 cycles [7]. 

Pumice aggregates are preferred due to characteristics such as low unit weight, thermal 

insulation feature, and fire-resistance. Coating pumice aggregate with polymers which are popular 

material of today gains the material different characteristics. As a concrete with pumice aggregates 

coated with polymer is produced due to the hydrophobic and flexibility features of the polymer 

produced concretes become characteristic. In this study following the results of freezing-thawing 

experiments implemented on concrete samples with pumice aggregates coated and uncoated with 

polymer the weight loss in the concrete, ultrasonic pulse velocity and relative dynamic elasticity 

modulus factors were determined as graphically and the differences between the aggregates coated 

with various polymer materials and the aggregates uncoated were specified. 
 

2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Materials to be used 

In the research three kinds of polymers were used in coating the aggregates. The codes and 

characteristics of the polymers in question used in the study are indicated at below (Table 1). 

 

Table 1. Polymers and characteristics 

Characteristics 
Codes of Polymers 

SNMC KBP PLP 

Structure of material 
Bitumen modified 

polyurethane 

Bitumen modified 

polyurethane 

Bitumen modified 

polyester 

Color Black - 
ISO 2211 

 Max.100 Hazen 

Tensile Strength  
ASTM D 412  

1.70 N/mm
2
 

(7 days DIN 53 504) 

5.0 N/mm
2
 

(ISO 0527)  

6.6 N/mm
2
 

Elongation at Break 
(ASTM D 412) 

%1200 

(7 days DIN 53 504) 

> %200 

(ISO 0178) 

%5.94 
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Service Temperature -40 °C+80°C -30 °C+80°C - 

Density - 1.45 g/cm
3
 1.125 g/cm

3 

Dry Time - 
(23°C, % 50 Nem)  

12 - 24 hours 
- 

 

In the study the pumice aggregate taken from a mine belonging to Bintaş Yapı Elemanları 

San. Ve Tic. A.Ş., CEM I 42.5/R cement produced in Pınarhisar Set Çimento Factory as per 

TS EN 197-1 [8], and marble powder procured from the market in order to create roughness on 

surface of aggregate and to provide not to adhere the aggregates each other and to maintain to 

dissociate them were used. The chemical compositions of materials used are provided in the Table 2 

below. 
 

Table 2. Chemical analysis of the materials (%) 

Chemical 

Composition 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 

Mass 

Loss 

Pumice 64.06 15.08 3.85 2.82 1.35 3.49 4.46 0.03 4.70 

CEM I 42,5/R 19.49 5.08 2.54 63.76 1.18 0.74 0.26 3.13 3.82 

Marble Powder - - 0.02 31.16 23.31 0.01 0.51 - 44.89 

Reference: Pınarhisar Set Çimento Factory Chemistry Laboratory, 06.05.2010 [9]. 

 

2.2. Experimental Studies 

The physical characteristics and sieve analysis values of lightweight pumice aggregates 

coated and uncoated with polymer are given in Table 3. The slump flow values of mixtures in 

producing the concretes with these were kept fixed. Air content was assumed as 3% and a series of 

samples in 300, 400, and 500 dosages were prepared. 

 

Table 3. Aggregate test results 

Aperture 

size 

(mm) 

Specific gravity 

(g/cm
3
) 

Loose unit weight 

(kg/rn
3
) 

Water 

absorption rate 

(%) 

Passing through sieve 

(%) 

0-4 4-8 8-16 0-4 4-8 8-16 0-4 4-8 8-16 16 8 4 2 1 0 

Cont. 

Sample 
1.57 1.03 0.98 225 272 221 48.2 43.1 34.0 100 87 61 37 20 0 

SNMC 1.57 1.25 1.20 225 282 230 48.2 10.2 7.6 98 59 35 25 13 0 

KBP 1.57 1.37 1.28 225 315 290 48.2 2.1 4.8 100 62 35 26 16 0 

PLP 1.57 1.51 1.45 225 330 245 48.2 8.5 8.1 99 50 33 22 8 0 

 

Frost resistance test was carried out as in freezing in the air and thawing in the water based on 

the ASTM-C 310 [10] standard. Cylindrical samples which were produced in 100x200 mm sizes 

and in three each per a test series and totally 36 pieces were applied 28 days water curing. The mix 

ratios of the samples are given in Table 4. 
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Table 4. Concrete mix ratio 

 

Before beginning to the experiments the samples were dried in oven at 60ºC for 24 hours in 

order that the samples reach to the constant (fixed) weight. After the samples were taken out of the 

oven and cooled to room temperature their (W0) weights were found by scaling with 0.1 g precision. 

The samples which were cooled to room temperature were put into deep freezer by saturating to 

water with water absorption test method. The samples taken out of from the deep freezer after 

waiting in an environment at -18 ºC for 3 hours were dipped into water at 20±5 ºC temperature in a 

way that whole samples are submerged and thawing of ice were maintained waiting under water for 

2 hours. After this process the samples were cooled again up to -18 ºC by putting them into a chill 

cabinet. This freezing-thawing process was applied on the samples as 30 repeated cycles.  
 

3. EXPERIMENTAL FINDINGS AND EVALUATION 

The weight loss factor (AFw) on the samples resulting in freezing-thawing cycles, ultrasonic 

pulse velocity (USH), and relative dynamic elasticity modulus factor (EMF) values were found 

(Table 5). 
 

Table 5. The changes in weight loss factor and relative dynamic elasticity modulus (%) 

Concrete 

Samples 

Weight Scale (g) Weight 

Loss 

Factor (%) 

Ultrasonic 

Velocity (km/s) 
Initial 

EMF 

(E0
)
 

Final  

EMF 

(En) 

EMF 

(%) Initial 

Weighing 

Final 

Weighing 
V0 Vn 30 

3
0
0
 d

o
sa

g
e 

Control 2003.0 1624.6 18.89 2.62 2.47 64935 57713 11 

SNMC 2179.3 1928.1 11.53 2.71 2.54 86842 76288 12 

KBP 2310.7 2102.9 8.99 2.90 2.84 99788 95702 4 

PLP 2171.8 1888.5 13.04 2.06 1.88 47194 39307 17 

4
0
0
 d

o
sa

g
e Control 2128.6 1925.7 9.53 2.91 2.72 86321 75417 13 

SNMC 2158.3 1937.4 10.23 2.66 2.64 77969 76801 1 

KBP 2288.0 2094.3 8.47 2.94 2.85 106613 100186 6 

PLP 2191.7 1965.0 10.34 2.22 2.01 58377 47855 18 
 

Components 

(kg) 

Mixing Amounts 

300 dosage 400 dosage 500 dosage 

C
o
n

t.
 

S
a
m

p
le

 

S
N

M
C

 

K
B

P
 

P
L

P
 

C
o
n

t.
 

S
a
m

p
le

 

S
N

M
C

 

K
B

P
 

P
L

P
 

C
o
n

t.
 

S
a
m

p
le

 

S
N

M
C

 

K
B

P
 

P
L

P
 

A
g
g
re

g
a
te

 S
ie

v
e 

A
p

er
tu

re
 (

m
m

) 

8 - 16 96 373 363 363 87 338 329 415 78 302 294 294 

4 - 8 202 224 281 187 183 203 254 214 164 181 228 151 

0 - 4 737 408 436 571 667 369 394 516 600 330 353 462 

Water 575 400 400 360 580 350 450 400 500 350 390 385 

Cement 300 300 300 300 400 400 400 400 500 500 500 500 
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5
0
0
 d

o
sa

g
e Control 1811.7 1526.7 15.73 2.64 2.47 77014 67415 12 

SNMC 2444.7 2301.0 5.88 3.08 3.10 126299 125488 1 

KBP 2441.6 2297.2 5.91 3.23 3.23 142615 142615 0 

PLP 2144.8 1923.5 10.32 2.41 2.41 73356 70344 0 

 

3.1. Ultrasonic Pulse Velocity 

The ultrasonic pulse velocity (v) values of the samples subjected to freezing-thawing 

following each 5 cycles were found. Generally the v≥ 4.5 km/s value is known to correspond to 

high strength concretes (≥C35) and the  v≤2 km/s value is known to correspond to low strength 

concretes (≤C16) [11,12].  

The ultrasonic pulse velocities of concrete samples with uncoated aggregates (control) in 

different dosages and the concrete samples obtained with aggregates coated with polymers 

following 30 cycles are compared (Figure 1).  

 

 

Figure 1. Ultrasonic pulse velocities 

 

According to the values of control samples with 300 dosages the values of samples coated 

with SNMC and KBP in equivalent dosage increased by 3% and 14% whereas it decreased by 24% 

in PLP samples. When comparing the concretes in 400 dosages according to the values of control 

samples it decreased by 3% and 26% in SNMC and PLP samples whereas it increased by 5% in 

KBP samples. For the concretes in 500 dosages in comparison according to the control samples it 

increased by 26% and 31% in SNMC and KBP samples whereas it decreased by 2% in PLP 

samples. 

 

3.2. Weight Loss Factor 

Due to the frost actions there had been part splitting and weight loss in the samples. The 

resultant weight loss factor (AFw) is given in Figure 2. When the weight loss factors of concrete 

samples obtained in different dosages with aggregates coated and uncoated with polymers 

according to control samples in 300 dosages it decreased by 39%, 52%, and 31% in SNMC, KBP 

and PLP samples respectively. According to control samples in 400 dosages it increased by 7% and 

9% in SNMC and PLP samples whereas it decreased by 11% in KBP samples. According to control 

samples in 500 dosages it decreased by 63%, 62%, and 34% in SNMC, KBP, and PLP samples 

respectively. 
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Figure 2. Weight Loss Factor 

 

3.3. Relative Dynamic Elastic Modulus Factor 

The ultrasonic pulse velocities (PGH) measured following 5, 10, 15, 20, 25, and 30 cycles 

during the experiment on the test samples subjected to freezing-thawing and the relative elasticity 

modulus factors obtained by these values are given in Figure 3. 

 

 

Figure 3. Relative dynamic elasticity modulus factors 

 

When the relative dynamic elasticity modulus factors of concrete samples obtained in 

different dosages with aggregates coated and uncoated with polymers according to control samples 

in 300 dosages it increased by 9% and 55%, in SNMC and PLP whereas it decreased by 64% in 

KBP samples. According to control samples in 400 dosages it decreased by 92% and 54% in SNMC 

and KBP samples whereas it increased by 39% in PLP samples. According to control samples in 

500 dosages it decreased by 92%, 100%, and 100% in SNMC, KBP, and PLP samples respectively. 

In an evaluation according to relative dynamic elasticity modulus factor (EMF) it is seen that 

the elasticity modulus of the concretes produced with lightweight aggregates in literature are in the 

range of usually 40% and 80% of the elasticity modules of the concretes produced with normal 

weight aggregates [13] and the experimental findings are in these limits (Figure 3). 
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4. CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS 

In this study the frost resistance test results of the concretes produces with lightweight 

aggregates coated and uncoated with three different polymers were researched. The ultrasonic pulse 

velocities, weight loss factors, and relative dynamic elasticity factors were found experimentally 

and the results are given in the followings.  

When examining the ultrasonic pulse velocity results it is determined that the SNMC and 

KBP samples in 500 dosages exceed the medium level ultrasonic pulse velocity (v ≤ 3.0 km/s) in 

order that they are able to be high-class concrete in the literature.  

When examining the weight loss factor ratios the weight loss factor in the concretes in 400 

and 500 dosages is increased compared to the control samples in 300 dosages. In the concrete 

control samples with coated aggregates it is observed that maximum loss is in SNMC samples in 

500 dosages and minimum loss is in PLP samples. In the concrete samples coated with polymer it is 

seen that the weight loss due to frost decreases as the cement dosage increases. 

The relative dynamic elasticity modulus factor ratios of lightweight concrete samples increase 

by 18% in the samples in 400 dosages and by 9% in the samples in 500 dosages compared to the 

control samples in 300 dosages. It is determined that the elasticity modules of the concretes 

produced with aggregates coated with polymer are within the range of desired values in the 

literature.  

After the study it is determined that the resistance against the freezing-thawing effect of the 

concretes produced with aggregates coated with polymers is higher than compared to the concrete 

samples produced with uncoated aggregates. In such study the diversification of method and 

technique of polymer coating of the aggregates and researching mass production method are 

recommended. 
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