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Резюме 
Определянето на степента на корозия на вложената армировка в изградени 

конструкции или отделни техни елементи е неизбежно необходима процедура в процеса на 
поддръжката и рехабилитация на съоръженията. В статията са представени резултати от 
технически експертизи на водовземната кула на язовир „Ал. Стамболийски”, преливника на 
язовир „Ивайловград” и водовземната кула на язовир „Батак”. Методиката на изследването е 
предназначена за безразрушителен контрол на корозията на армировъчните пръти в бетона и 
определяне степента на корозия на определен етап, когато тя все още не е възможно да бъде 
определена визуално и не предизвиква сериозни разрушения на бетоновата повърхност. 
Изследването е проведено с уред CANIN „Corrosion Analysing Instrument”, производство на 
швейцарската фирма “PROCEQ”. Установени са функционални зависимости между 
отчетените стойности и степента на корозия по околната повърхност на армировъчната 
стомана. Въз основа на анализ на актуалното състояние на съоръженията и получените 
опитни резултати са дадени препоръки за по-нататъшната експлоатация на конструкциите.  
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Abstract 
Determination the degree of corrosion of embedded reinforcement in already built structures 

or in their single elements is unavoidable procedure in the process of maintenance and rehabilitation 
facilities. The article presents the results of technical expertise on water intake tower of the dam 
"Al. Stamboliiski", sluice of the dam "Ivaylovgrad" and water intake tower of the dam "Batak". The 
methodology of the study is designed for non-destructive control of corrosion of reinforcing bars in 
concrete and determining the degree of corrosion at a certain stage when it is not yet possible to 
determine this visually and does not cause serious damage to the concrete surface. The research was 
conducted with an device CANIN "Corrosion Analysing Instrument", proceedings of the Swiss 
company "PROCEQ". There are functional relationships between reported values and the degree of 
the environmental corrosion of reinforcement surface. Based on analysis of the current state of the 
facilities and obtained experimental results are given recommendations for the continued operation 
of structures. 
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1. Увод 

Бетонът е един от най-широко разпространените материали, които се използват в 

строителството. Поради ниската си якост на опън в конструкциите той се влага заедно с 

армировъчна стомана. По правило армировката в бетона се намира във висока алкална среда, 

която осигурява пасивиращ слой, който я предпазва от корозия. В процеса на експлоатация 

различните агресивни среди навлизат в бетона и след достигане на определено ниво на 

концентрация „разкъсват” този пасивиращ слой – започва корозия на армировката. 

Деструктивното влияние на това явление може да се обобщи в три основни 

направления [1] – а) дефекти, които касаят само армировъчната стомана, б) дефекти, които 

засягат обкръжаващия я бетон и в) дефекти, които нарушават сцеплението между бетон и 

стомана. Поради деструктивното влияние на корозията, в последните години се засилва 

изследването на процеса, развиват се нови технологии за определяне степента на корозия, 

както и се разработват материали, чиято цел е да повишат дълготрайността на 

конструкциите. 

 

2. Същност на явлението корозия на армировъчната стомана 

Корозията на стоманата в бетона се предизвиква от два основни механизма: 

понижаване на алкалността на бетона и присъствието на хлориди. Разрушаването на 

пасивиращия слой около армировъчните пръти става при понижаване на алкалността на 

средата рH<11.5, а при наличие на хлорни йони това може да стане и при алкалност по – 

голяма от 11,5.  

Първият механизъм – понижаване на алкалността на бетона (карбонизация), е бавен 

процес, като при него алкалността на средата се намалява до рH<9. Значително отслабване 

или разрушаване на конструкцията за кратък период при карбонизация е малко вероятно. 

Белег за настъпване на това явление е напукване или обрушване на бетонното покритие на 

армировката, дължащо се на обемно разширение на стоманата вследствие на ръждата. 

В нормални експлоатационни условия въглеродният диоксид (СО2) е най-честият 

причинител на корозият, като оптималните условия за корозия вследствие на карбонизация 

са температура на въздуха 20 до 40
0
С и влажност от 50 до 75%.  

 

 

Фиг.1 Принципна схема на корозия на армировката в бетона 

 

Вторият механизъм – хлоридна атака, хлоридите се разпространяват в бетона най-често 

като резултат от третиране на съоръженията през зимата със соли срещу замръзване. Когато 

са в достатъчна концентрация,  хлорните йони „надделяват” над пасивацията и реагират със 

стоманата като образуват железен хлорид (FeCl2). На това място стоманата се активира и 

резултатът е корозия под формата на локална поява на дупчици. Вече образуваната кисела 

среда поддържа активността, подпомагайки по-нататъшната корозия и увеличаването на 

дълбочината й. Главната последица от цялата тази активност е бързо намаляване напречното 

сечение на стоманената армировка на определени места. Предизвиканата от хлоридите 
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корозия се появява по-бързо от тази, предизвикана от карбонизация и е потенциално по-

разрушителна. Диаметърът на армиращата стомана може значително да намалее, много 

преди корозията да стане видима на повърхността на бетона. Поради възможността от 

миграция на хлоридните йони тази форма на корозия се характеризира с дълги пукнатини в 

бетона и ръждиви петна по протежение на армиращите пръти.  

За реализиране на механизмите на корозията могат да се обобщат няколко основни 

условия: 

− Наличие на разлика в потенциалите на повърхността на стоманата – това условие е 

винаги в сила поради факта, че стоманата като сплав притежава нееднородна 

структура и различен контакт с бетона в отделните зони; 

− Наличие на електролитна връзка между участъците от повърхността на метала с 

различен потенциал – това се определя основно от капилярно порестата структура 

на бетона и влиянието на експлоатационната среда; 

− Активно състояние на повърхността на анодните участъци – определя се от 

степента на неутрализация на бетона и е свързано с пасивиращото действие на 

калциевия хидроксид; 

 

3. Особености и принцип на действие на CANIN „Corrosion Analysing Instrument” [2] 

Идеята за определяне на степента на корозия на армировката в бетона се базира на 

зависимостта от разликата в потенциалите между корозиралата армировка (анод) и 

пасивираната армировка (катод) - фиг.1.  

Ако два различни метала се поставят в електролит и се свържат с кабел под 

напрежение, се получава галваничен елемент. Между двата различни потенциала възниква 

ток като неблагородният метал (анод) се разтваря, а благородният (катод) остава стабилен. В 

околността на корозиралия електрод има повече отделени метални йони, отколкото при 

останалия пасивиран електрод. Така създадената разлика в потенциалите може да се измери 

с помощта на волтметър.  

Този принцип на действие е показан на фиг.2. Ако защитният пасивиращ слой на 

армировката е нарушен, то на това място се образува анод, който показва по-малък измерен 

потенциал в сравнение с околната катодна област.  

 
 

Фиг.2 Принцип на действие на уред “CАNIN” 

Образуваното потенциално поле може да се изобрази посредством изолинии (на фиг. 2 

са показани с бяло), които достигат до повърхността на бетона. Основната идея при 

измерването на това поле на потенциала е чрез определяне на неговия вид по повърхността 

на бетона да се направят изводи за степента на корозия по повърхността на армировката във 

вътрешността на бетона. При този метод на работа е налице безразрушително изпитване, 

което позволява запазване на целостта на елементите. За да се проведе изпитването, към 



125 

волтметъра се свързва един референтен електрод, който се движи по повърхността на бетона. 

При системата CANIN този референтен електрод се състои от меден прът в наситен разтвор 

на меден сулфат (CuSO4), което осигурява постоянен и известен потенциал. 

След отчитане на потенциалната разлика и знаейки потенциала на референтния 

електрод, може приблизително да се определи потенциала на повърхността на армировката. 

По-долу са дадени граници, в които трябва да попадат отчетите в зависимост от условията и 

състоянието на бетона: 

- наситен с вода бетон без О2 – от -1000 до -900 mV; 

- влажен бетон, замърсен с хлориди – от -600 до -400 mV; 

- влажен, карбонизирал бетон – от -200 до +100 mV; 

- сух, карбонизирал бетон – от ±0 до +200 mV; 

- сух, некарбонизирал бетон – от ±0 до +200 mV; 

 

4. Изследвани язовирни хидросъоръжения в България [3] 

4.1. Визуален оглед 

В началото на всяко едно от изследванията е направено визуално обследване на 

носещата стоманобетонна конструкция на достъпните за тази цел места. По време на 

визуалния оглед са извършени следните дейности: 

- Установяване на геометричните размери на носещите елементи на конструкцията; 

- Установяване на местата с корозия на бетона и армировката; 

- Установяване на обрушвания, разслоявания и дефекти на бетона в резултат на 

корозия; 

- Установяване наличието, положението и вида на пукнатините, техните размери и 

анализиране на причините за тяхната поява; 

- Установяване на участъците с открита армировка и състояние на армировъчните 

пръти в корозионно отношение; 

- Установяване на промени в структурата на бетона от въздействие на атмосферните 

влияния или експлоатационни въздействия; 

- Установяване на типовите въздействия на експлоатационната среда и атмосферните 

влияния; 

 

4.2. Определяне на съпротивлението на бетона срещу развитието на корозионни 

процеси в армировката и измерване на електропотенциала 

Корозията на армировката в бетона е електро-химичен процес, който се развива по –

интензивно или по – забавено във времето и води до разрушаване на армировъчната стомана. 

Съпротивляемостта на бетона се определя основно от състоянието на неговата структура, 

влажност, съдържание на различни видове соли в резултат на въздействие на 

експлоатационната среда и др. Ниската електрическа съпротивляемост на бетона способства 

за бързо развитие на корозионните процеси в носещата армировка от стоманобетонното 

сечение. Според литературни източници, граничните стойности на съпротивляемостта на 

бетона за възникване на корозия на армировката са следните: 

- При съпротивляемост на бетона повече от 12 Ω.cm развитието на корозионните 

процеси в армировъчната стомана в обозрими срокове е невъзможно; 

- При съпротивляемост на бетона в границите 8-12 Ω.cm корозията е възможна; 

- При съпротивляемост на бетона под 8 Ω.cm корозионните процеси със сигурност се 

развиват. 

Комбинацията от методите за определяне на съпротивляемостта на бетона и 

измерването на електропотенциала на армировъчната стомана посредством уреда “CANIN 

Corrosion Analysing Instrument” дава информацията относно условията за корозия на 

армировъчните пръти. 
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Фиг. 3 Натурни изпитвания                             Фиг. 4 Ядка за лабораторно изпитване 

 

Измерването се извършва чрез така наречения „четири точков метод”. Границите, в 

които се извършва измерването, според проспектните данни на уреда, са от 0 до 99 кΩ.cm. 

Точността на уреда при обектови измервания е ±1 кΩ.cm.  

Граничните стойности за определяне на потенциала са в границите от +200mV до -

900 mV. Точността на определяне е ±3mV. В зависимост от отчетените стойности на 

потенциала се определя степента на корозия на армировъчните пръти и наличието на зони с 

влошено сцепление между бетоновото покритие и армировъчните пръти в резултат на 

корозионните процеси. 

 

4.3. Определяне на физико-механичните характеристики на армировъчните 

стомани - чрез изпитване на пробни тела, взети от конструктивните елементи – фиг. 4 

Опитните резултати от проведените лабораторни изпитвания се използват за 

определяне на основните якостни показатели, граница на провлачване, якост на опън на 

стоманата, както и дали стоманата съответства на нормативните показатели за съответния 

армировъчен клас. 

 

5. Изводи 

- При визуалното обследване на „Водовземната кула-основен изпускател на яз. 

„Александър Стамболийски” се установява, че част от стоманобетоновите елементи 

(колони, греди, стени и плочи) са засегнати от въздействието на агресивните среди, 

в резултат на което при тях се наблюдават пукнатини или частично обрушване на 

бетоновото покритие, оголена носеща армировка, корозия на надлъжната армировка 

достигаща дълбочина средно 0.6-0.8 mm; 

- При измерването на електропотенциала между повърхността на бетона и носещата 

армировка в n на брой опитни точки са установени следните зависимости: 

Електропотенциалът между носещата армировка и повърхността на бетона се 

променя в границите под -200 mV, което показва, че повърхностната корозия на 

армировката не надвищава 10% от околната повърхнина на армировъчните пръти. 

При други опитни точки електропотенциалът варира в границите от -200 mV до -

350 mV, което предполага, че корозията на армировката надвишава 50 % от 

околната повърхнина на армировъчните пръти и е предпоставка да се влоши 

сцеплението на армировката с бетона. 

- Получените резултати от химическия анализ за оценка на степента на неутрализация 
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на бетона показват, че носещата напречна и надлъжна армировка е разположена 

изцяло в неутрализиран бетон, който не я защитава от корозия; 

- Стоманобетоновите елементи от конструкцията са армирани с армировъчна стомана 

клас АІ. Опитните резултати от проведените лабораторни изпитвания показват, че 

основните показатели съответстват на нормативните показатели за армировъчна 

стомана клас АІ. Относителното остатъчно удължение при преобладаващата част от 

пробните тела е по – ниско от нормативно необходимото за този клас стомана, а 

именно 25 %. Това показва, че в резултат на стареенето и интензивното въздействие 

на агресивните среди стоманата е понижила своята пластичност или е станала по 

крехка. 
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Резюме 

В настоящата разработка е предложена методика и извършена оценка на големината на 

риска вследствие на технически неизправности да се стигне до сериозна авария на кулакран, 

която е в състояние да предизвика големи материални щети и дори човешки жертви. Чрез 

използване на системния подход е извършен конструктивен анализ на подвижен кулакран с 

невъртяща се кула, при който са установени отказите на основните конструктивни възли и 

компоненти, имащи определящо значение по отношение на неговата безаварийна работа. На 

база на метода Дърво на Отказите са изследвани аварийните последователности за две 

отделни експлоатационни състояния на крана. 
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Abstract 

The present development is devoted to methodology development for assessment of risk to 

severe failure of tower crane as a result of technical damage, which can cause damages and victims 

in outer world. By using the systematic approach is made construction analysis of travelling tower 

crane with non-rotating tower, there are determined the faults of its main components, which have 

mostly importance for tower crane flawless operation. Through the method Fault Tree Analysis are 

investigated the break-down scenario for two different operating states of tower crane.  
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1. Въведение 

Вседствие на интензивното развитие на строителния сектор през последните години все 

по- широко на строителните площадки започват да се използват стоманените конструкции 

кулови кранове. Това са товароподемни машини, които са особено необходими при 

изграждането на многоетажни сгради, което ги прави едни от най-важните и най-често 

използвани в сектора. Едновременно с това нарастват и изискванията свързани с повишаване 

на ефективността и производителността на тяхната работа, което трябва да става в условията 

на едно високо ниво на безопасност, както за хората и обектите намиращи се на строителната 

площадка, така и за тези от обкръщаващата среда. Правилата за безопасна експлоатация на 

всеки кулакран са подробно описани в техническата документация на крана, която се дава от 

фирмите производители на крана [1]. Въпреки това обаче в строителната практика са 

известни множество случаи на инциденти и злополуки свързани с кулакранове, като доста от 

тях завършват дори с човешки жертви. 

В разработката [2] са анализирани случаите свързани с аварии на кулови кранове на 

строителни площадки и са анализирани също така и пораженията, които са били нанесени 

върху околните близкостоящи сгради и съоръжения. На фиг.1- а). е показан преобърнал се в 

Турция кулакран през 2006г, който обслужвал строителната площадка за изграждане на 

19 етажна сграда. Кулата на крана е имала височина 30 m, когато той се е преобърнал. 

 

  

    а)     б) 

Фиг.1. Аварии с кулакранове: а) през 2006 г. в Турция; б) през 2008 г. във Филипините 

Вследствие на своето преобръщане (фиг.1- а)) крана е предизвикал следните щети и 

злополуки: смърт на краниста, който при преобръщането се е намирал в кабината на крана; 

сериозни щети върху сградите намиращи се в близост до крана, изразяващи се в 

конструктивни повреди на носещи стоманобетонни колони и плочи; смачкани автомобили 

намиращи се в близост до крана. На фиг.1-б) е са показани част от последиците настъпили 

вседствие на авария на кулакран през 2008г във Филипините, при която четирима работници 

на строителната площадка са били сериозно наранени и са били нанесени сериозни щети 

върху сградите намиращи се в близост до крана. 

Многото случаи на инциденти и злополуки с кулакранове ни кара да обърнем по-

сериозно внимание на въпросите свързани с  оценката на риска от настъпване на сериозни 

аварии при тяхната работа причинени от технически неизправности. Поради 

конструктивното многообразие на куловите кранове и невъзможността да бъдат обхванати 

всичките, то в разработката ще бъдат разгледани едни от най-често използваните 

конструкции на кулакранове, а именно подвижен кулакран с невъртяща се кула. При тези 

кранове противотежестта е разположена при върха на кулата, стрелата е хоризонтална а 

изменението на обсега на крана става посредством теглена кранова количка [3]. Куловия 

кран се придвижва по релсов път, който е монтиран към специален фундамент. 

Целта на настоящата разработка е да бъде изследван риска от авария на стоманени 

конструкции на подвижни кулови кранове с невъртяща се кула, вследствие на технически 

неизправности в носещата конструкцията, които са свързани с физическите процеси (уморни 

процеси, стареене и др) възникващи в основните системи и компоненти на крана.  



130 

2. Методика за оценка на риска от авария на кулови кранове  

При оценка на риска от авария на първо място трябва да се формулира крайното 

нежелано събитие свързано с кулакрана, което в случая е следното: „авария водеща до 

опасност за нанасяне на щета върху имущество и околна среда или възможност за 

нараняване на хора”, която по нататъка ще наричаме „сериозна авария“ или само „авария“. 

Възможните пътища по които би могло да се стигне до нежеланото събитие ще наричаме 

„аварийни последователности“. За анализа на възможните аварийни последователности ще 

се използва метода Дърво на Отказите (Event Tree Analysis - ETA) [4]. 

Нежеланото събитие се поставя на върха на дървото на отказите. Този метод сам по 

себе си представлява индуктивно-логически метод, който изразява последиците, които биха 

могли да настъпят вследствие на възникването на дадено начално събитие, което се нарича 

"Изходно Събитие". Дървото на Отказите трябва да съдържа в себе си данни за отказите на 

отделните елементи на кулакрана, които в случая се явяват изходни събития. В процеса на 

анализа на риска от авария на крана е необходимо на база на инженерния опит да бъдат 

намерени онези събития и съчетания от събития, които имат най-съществена роля и 

допринасят най-много за настъпването на авария на крана. Логико-графическия модел на 

Дървото на Отказите трябва да бъде построен с подходящ избор на събитията и техните 

съчетания, които трябва да бъдат включвани от гледна точка на тяхната значимост. 

В началото е необходимо да бъдат определени границите в които ще се провежда 

анализа на риска тъй като Дървото на Отказите на кулакрана би имало различен вид при 

различните експлоатационни състояния в които се намира крана в даден момент от време. 

Прекомерното увеличаване на размера на Дървото на Отказите се увеличава и вероятността 

от грешки при неговото построяване. Поради тази причина е необходимо предварително да 

бъдат дефинирани експлоатационните състояния на крана. За целите на настоящите 

изследвания се анализират следните две експлоатационни състояния на кулакрана, които 

представляват най-голям интерес от гледна точка на вероятността за настъпване на авария: 

1) експлоатационно състояние 1z - кран под товар в състояние на покой. Тук 

кулакрана е в работно състояние с окачен на куката товар, но всички кранови 

механизми са в състояние на покой; 

2) експлоатационно състояние 2z - кран под товар в състояние на движение. Тук 

кулакрана е в работно състояние с окачен на куката товар, и се извършва 

едновременно придвижване на кулакрана и въртене на стрелата на крана. 
 

Условието за безопасност на кулакрана ще има вида: 

][QQ         (1) 

където ][Q  е допустимият риск от сериозна авария при експлоатацията на кулакрана; 

  Q  реално съществуващия риск при експлоатацията на кулакрана; 

В редица разработки е доказано, че отказите на машинните компоненти се разпределет 

основно по експоненциален закон [5]. Като се приеме хипотезата за това, че разпределението 

на случайните откази на техническите устройства за безопасност на кулакрана и на 

отделните възли на кулакрана се подчиняват на експоненциален закон, то тогава израза за 

изчисляването на риска от авария може да се запише чрез зависимостта: 

)(1)( TPTQ       (2) 

където T е периода от време на наработка на машината, за който се оценява вероятността за 

безаварийна работа; 

)(TP  вероятността за безаварийна работа на кулакрана за период от време на 

наработка T ; 
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].)(exp[)(
0

dttETP

T

      (3) 

)(tE интензивността на отказите, която е равна на вероятността за това че след 

безотказна работа за период от време t , то аварията ще настъпи веднага в следващия момент 

от време. Базите данни обикновено представят интензивността на отказите на машинните 

компоненти и възли в мерна единица „брой откази за 1 час“. 

Практическите данни показват, че след изтичането на известен кратък начален период 

от началото на пускане в експлоатация на машината, то след това функцията consttE )(  е 

достатъчно стабилна и постоянна и поради тази причина можем да получим зависимостта 

описваща експоненциалното разпределение на вероятността за безаварийна работа на кулов 

кран [6]: 
 

).exp()( ТEТP       (4) 

където 
E

1
  е средната наработка на кулакрана до възникване на авария; 

По този начин вероятността за авария на кулакрана в зависимост от периода на 

наработка на кулакрана може да се запише във вида: 
 












Т
ТQ exp1)(      (5) 

Поради тази причина за да построим Дървото на Отказите е необходимо предварително 

да разполагаме с достатъчно богата база данни за интензивностите на отказите за отделните 

конструктивни елементи на кулакрана iE . 

За да могат причинните взаимовръзки да бъдат представени по нагледен начин с 

помоща на Дърво на Откази, то се използват две отделни групи структурни елементи 

(блокове) при построяването на Дърво на Откази: Логичеки оператори и Символи на 

събития, които подразделят и свързват определен брой събития. Обозначението на основните 

логически оператори, които ще използваме е дадено в табл.1. 

 

Таблица 1. Използвани логически оператори 

Логически оператор Наименование Описание 

 

Логически оператор „И” 
Изходящото събитие ще настъпи, ако 

съществуват всички входящи 

 

Логически оператор „ИЛИ” 

Изходящото събитие ще настъпи ако 

се е сбъднало поне едно от 

входящите събития 

 

Ако предположим, че подбраните изходни събития са независими едно от друго, то 

тогава вероятността за настъпване на крайното събитие вследствие на няколко изходни 

събития, които са свързани с логически оператор "И" се определя по следната формула: 

 

),().......,().,().,().......()( 321321 TEQTEQTEQTEQEEEEQTQ nnmm    (6) 

където n  е броят на изходните събития, които участват в съответната m -та аварийна 

последователност; 

Вероятността за настъпване на крайното събитие вследствие от изходни събития които 
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са свързани с логически оператор "ИЛИ" се определя по следната формула: 

 

 )().....().().(1)....()( 321321 nnmm EQEQEQEQEEEEQAQ   (7)

 )](1)].....[(1)].[(1[1 21 nEQEQEQ   

 

3. Конструктивен анализ на подвижен кулакран с невъртяща се кула 

Повечето от техническите системи на машините са доста сложни с голям брой на 

компонентите и подсистемите, които ги изграждат. Това прави идентификацията, оценката и 

предсказването на риска от авария на машината вследствие на техническа неизправност 

доста сложен. В настоящата разработка разглеждаме конструкцията на подвижен кулакран с 

невъртяща се кула, като съставена от 6 отделни механични подсистеми, които се счита, че 

имат най- съществено влияние върху безопасността на кулакрана. Те се означават с буквите 

1S , 2S , 3S , 4S , 5S  и 6S . Тези подсистеми са показани на фиг.2: 

 

 

 

 

 

Фиг.2. Подсистеми на подвижен кулакран с 

невъртяща се кула 

 

1) Подсистема I – подсистема на крановата количка. Тя се означава с S1; 

2) Подсистема II – подсистема на механизма за изменение на обсега на куката на 

крана. Тя се означава с S2; 

3) Подсистема III - подсистема на механизма за въртене на стрелата на крана. Тя се 

означава с S3; 

4) Подсистема IV - подсистема на подемния механизъм за вдигане и спускане на 

куката на крана. Тя се означава с S4; 

5) Подсистема V - подсистема на основната метална конструкция на кулакрана. Тя се 

означава с S5; 

6) Подсистема VI - подсистема  на механизма за пътуване на кулакрана. Тя се 

означава с S6. 

В резултат на анализ на разработки посветени на проблемите свързани с безопасността 

на товароподемни машини и машинни елементи е събрана необходимата база данни за 

интензивностите на отказите за отделните конструктивни елементи и възли на кулакрана Ei, 
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които изграждат отделните разглеждани подсистеми S1, S2, S3, S4, S5 и S6 [7], [8]. Отказите за 

отделните конструктивни елементи и възли са представени в долната таблица 2, където 

интензивността на отказите Ei представлява броя на отказите на съответния елемент за 1 час. 
 

Таблица 2. Интензивност на отказите на отделните конструктивни елементи на кулакран 

№ Наименование на елемента на кулакрана 
Интензивност на 

отказите ]/[ часбрEi
 

1. Товароподемна кука на крана. Отказ поради дефекти в нейната 

конструкция, материал или комбинация от дефекти 
610*763,1 

 

2. Опорни оси или осодържатели на куката на крана 610*988,5 

 

3. Опорен лагер и гайка на кука на крана 610*190,4 

 
4. Стоманено въже. Отказ поради скъсване на нишки, износване 

или излизане на въжето от ролковите блокове 
410*197,6 

 

5. Закрепване на стоманено въже 310*87,1 

 
6. Въжени ролки или лагери на ролки 310*73,2 

 
7. Опорни оси или осодържатели на въжени ролки  610*525,2 

 
8. Товароподемна траверса (само в случай, че се използва) 610*687,1 

 
9. Зъбно колело 710*714,3 

 
10. Шпонка на вал на редуктор 610*16,7 

 
11. Цилиндричен степенчат редуктор 610*235,2 

 
12. Червячен редуктор 510*011,2 

 
13. Спирачка. Отказ на спирачка поради фабричен дефект, 

механична или електрическа повреда, отказ на пружина, отказ 

на хидротласкач, отказ на спирачен барабан, вал или шпонка на 

спирачен барабан, отказ на спирачни накладки, отказ в 

лостовата система на спирачката 

510*995,19 

 

14. Въжен барабан на лебедка. Отказ поради разрушаване на опорен 

лагер, вал или съединител на барабана 
610*714,16 

 

15. Еластичен съединител 510*307,9 

 
16. Зъбен съединител 610*498,9 

 

17. Закрепване на въртящата платформа на крана 810*202,6 

 

18. Болтове закрепващи редуктор 410*00,1 

 
19. Буфери от ударен тип 510*766,2 

 
20. Буфери от безударен тип 610*27,9 

 
21. Двигатели 410*28,1 

 
22. Крайни изключватели 510*77,1 

 
23. Кабел за захранване на товароподемен магнит (само в случай, че 

се използва) 
310*298,6 

 

24. Закрепване на релсов път 510*766,2 

 

25. Металоконструкция на кула или стрела 510*458,2 

 

26. Металоконструкция на кранова количка 710*837,3 

 

27. Ходови колела на крана 810*937,9 

 

28. Лагери на ходови колела 610*55,4 
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4. Разработване на блокови схеми на аварийните последователности 

При оценка на риска от авария на кулакрана важна роля играе правилното дефиниране 

на причинно-следствените връзки между отделните случайни изходни събития, чиято 

индивидуална вероятност за възникване е с различна честота, но те всичките допринасят и 

водят към едно единствено крайно събитие, а именно авария на кулакрана. Построяват се 

Дървета на Отказите за всяко едно от разглежданите експлоатационни състояния на крана. 

На фиг.3. е показано дървото на отказите за разглежданото експлоатационно състояние 1z . 

На блок схемата са използвани означения за индивидуалните откази на компонентите и 

системите на кулакрана от типа )( j

iE , където 61j  е номера на съответната подсистема на 

кулакрана съгласно фиг.2, а i  е номер на компонента участващ в съответната подсистема. От 

тази схема може да се изчисли риска от авария на кулов кран при експлоатационно 

състояние 1z  (кулакрана е в работно състояние с окачен на куката товар и всички кранови 

механизми са в състояние на покой) за наработка на крана в това експлоатационно състояние 

с продължителност - часаT 8  
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Фиг.3. Дърво на Отказите на 

кулов кран при експлоатационно 

състояние 1z  
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На фиг.4. е показано дървото на отказите за експлоатационно състояние 2z (кулакрана е 

в работно състояние с окачен на куката товар, и се извършва едновременно придвижване на 

кулакрана и въртене на стрелата на крана). От тази схема може да се изчисли риска от авария  

на кулов кран при експлоатационно състояние 2z  (кулакрана е в работно състояние с окачен 

на куката товар, и се извършва едновременно придвижване на кулакрана и въртене на 

стрелата на крана) за наработка на крана в това експлоатационно състояние с 

продължителност - часаT 8  

         *.exp*.exp*.exp*.exp*.exp1)( )5(

1

)6(

3

)4(

17

)4(

13

)4(

122 TETETETETETQZ 
 

           *.exp*.exp*.exp*.exp*.exp*.exp* )4(

9

)4(

8

)4(

14

)1(

1

)6(

1

)6(

2 TETETETETETE 
 

              *.exp*.exp1..exp11*.exp*.exp*.exp )4(

6

)4(

16

)4(

11

)4(

3

)4(

1

)4(

2 TETETETETETE 

          TETETETE .exp*.exp1..exp11*.exp* )6(

8

)6(

9

)6(

4

)3(

8 
 

08249,091751,01)(2 TQZ  

 

 

Фиг.4. Дърво на Отказите на кулов кран при експлоатационно състояние 2z  

 

5.Заключение 

В настоящата разработка е предложена методика за оценка на риска от авария на 

подвижен кулакран с невъртяща се кула вследствие на технически неизправности. Като 

резултат от направените анализи и изчисления могат да се обобщят следните по важни 

изводи: 

− разработени са аварийни последователности за две отделни експлоатационни 

състояния на кулакрана, водещи до сериозна авария на крана причинена от 
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технически неизправности. С помощта на метода Дърво на Отказите тези аварийни 

последователности са представени под формата на логически блок-схеми. 

Изчислени са вероятностите за настъпване на авария на кулакрана за всяка от двете 

аварийни последователности; 

− установени са основните машинни компоненти от конструкцията на кулакран, 

които имат определящо значение за неговата безаварийна работа. Събрана и 

обобщена е информация за усреднени приблизителни стойности на честотата на 

индивидуалните откази настъпващи в тях; 

− получените стойности за вероятността от възникване на сериозна авария на 

кулакрана могат да бъдат използвани като изходна база при бъдеща оценка на 

периода на остатъчната експлоатация на кулакрана при извършване на експертиза 

на промишлената безопасност. 
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Резюме 

Безпясъчният бетон (pervious concrete) е композит с нарастващо приложение за площи 

на движение с леко и средно тежко натоварване. За получаването му се използва 

еднофракционен едър добавъчен материал или такъв с прекъсната зърнометрия, цимент, 

вода, без или с минимално количество пясък. Като допълнителни компоненти могат да се 

приложат химични добавки, пигменти и полимери, които подобряват връзката между 

циментовата паста и добавъчния материал. Съставът на бетона осигурява неплътна 

структура, през която свободно преминава вода. Способността на бетона да пропуска, без 

задържане, валежните води обезпечава необходимата мразоустойчивост на композита. 

Практическият опит показва, че безпясъчния бетон може успешно да се прилага за 

пътни настилки, пешеходни и велосипедни алеи, при практически всякакви климатични 

условия. При това се постигат редица технико-икономически предимства – относително 

ниска цена, дълготрайност, минимално влияние върху околната среда и др. 

В докладът се разглеждат основните принципи при определяне на състава и 

конструиране на настилки от безпясъчен бетон. 

 

PERVIOUS CONCRETE FOR LIGHT AND MIDDLE WEIGHT 

LOADED TRAFFIC AREAS 
 

Ivan Rostovsky
1
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2
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3
 

 

Abstract 

The pervious concrete is a composite with increased application for light and middle weight 

loaded traffic areas. One fraction coarse aggregate or gap-graded one, cement, water, without or 

with minimal quantity of sand are used for its production. Chemical admixtures, pigments and 

polymers, which improve the bond between cement paste and aggregate, may be incorporated. The 

concrete composition assures non-dense structure allowing free passing of water trough it. The 

ability of concrete to pass without detention precipitation water provides the necessary frost 

resistance of the composite. 

It is shown by practical experience, the pervious concrete can be successfully applied for 

pavements, pedestrian and bicycle alleys, at practically any kind climatic conditions. A numerous 

technical and economical advantages are achieved in the same time – relatively low price, 

durability, minimal influence on the surrounding environment etc. 

The main principles for mix design and constructing of pervious concrete pavements are discussed 

in the present paper. 
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Увод 

Понятието безпясъчен бетон (pervious concrete) се отнася за композит с нулево слягане, 

отворена порьозност, съдържащ портландцимент, едър добавъчен материал, малко или 

нулево количество пясък, добавки и вода. Такъв състав на бетона води до получаване на 

втвърдяващ композит със свързани пори, с размери 2 – 8 mm, което позволява лесно 

преминаване на вода. Относителната порьозност на втвърдения бетон варира в диапазона 18 

– 35%, а якостта му на натиск е в рамките 3 – 30 N/mm
2
. Дрениращата способност на 

настилката от безпясъчен бетон зависи от едрината на добавъчните материали и плътността 

на бетонната смес, но обикновено се движи в границите 80 – 730 l/min/m
2
[1]. 

Настилките от безпясъчен бетон притежават някои неоспорими предимства пред 

традиционните, като: 

 опростен контрол на дъждовните води; 

 увеличаване на площите за движение и/или паркиране чрез елиминиране на 

системата за отводняване; 

 овладяване на дъждовните потоци; (повтаря се с първото – да отпадне) 

 елиминиране на аквапланинга по площите за движение; 

 намаляват се отблясъците от пътната настилка в т.ч. при мокро време през нощта; 

 намаляване на шума при движение на транспортни средства, предизвикан от 

контакта между гумите и настилката; 

 редуциран ресурс за организация на отводнителна система; 

 осигуряване на достъп на вода и въздух до корените на прилежащи до настилката 

растения и дървета.  

За да се осигури безпроблемна работа и дълъг експлоатационен срок на настилката е 

необходимо да се спазят някои предварителни условия: 

 пропускливостта на еднометровия почвен слой под настилката да бъде поне 13 

mm/h, за да може да се осигури бързо отводняване; 

 експлоатацията на настилката изисква предварителна стабилизация с растителност 

на  земните маси в непосредствена близост; 

 недопускане върху настилката на замърсяващ трафик от строителна и друга 

техника. 

 

Материали и състав на бетона 

Едрият добавъчен материал (ЕДМ) най-често е еднофракционен, с едрина 10 и 20 mm. 

Може да се използва речен чакъл, трошен камък, или дори леки добавъчни материали. 

Количеството на пясъка е ограничено или изцяло липсва, за да може да се осигури 

свързаност на междузърнестата порьозност на бетона. 

Циментът трябва да съответства на БДС EN 197-1. Предпочитат се чисти клинкерни 

цименти тип CEM I, но се допуска и употреба на минерални добавки – шлака, пепел от ТЕЦ, 

микросилициев прах, които увеличават химичната и корозионна устойчивост на циментовия 

камък. 

Водата за направа на безпясъчен бетон не се отличава от тази, предназначена за 

обикновен бетон (БДС EN 1008). Водоциментното отношение при безпясъчните бетони е от 

порядъка на w/c = 0.3 – 0.4. При по-голямо количество на водата в бетона, респ. по-високо 

w/c, има опасност от стичане на циментова паста и блокиране на порьозната система. 

За гарантиране на ниско водоциментно отношение се препоръчва употреба на 

водонамаляващи и силноводонамаляващи химични добавки. В зависимост от сезона на 

строителството – лято или зима, могат да се вложат забавители или ускорители на 

втвърдяването. Уместно е модифицирането на циментовата паста с полимери, които да 

допринесат за подобряване на сцеплението между нея и зърната на ЕДМ. За тази цел най-

подходяща е водоразредима емулсия на SBR (стирен-бутадиенов каучук). 

През лятото на 2011 г., на производствената база на фирма „КУЛ” ООД бе изготвен 
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промишлен замес от безпясъчен бетон. Използваните материали и състава на бетона са 

показани в таблицата по-долу: 

 

Таблица 1 Състав на бетона – вид и количество на използваните материали 

Материал, вид Количество, kg 

Цимент, CEM I 52.5 R , Италчименти, Девня 280 

Летяща пепел за бетон, Топлофикация, Сливен 70 

Трошен камък, Кариера „Лиляк”, фракция 8/16 mm 1500 

Пясък, кариера „Садово” 150 

Силноводонамаляваща химична добавка, SP 1 3.5 

Емулсия SBR, 50% сухо вещество 35 

Вода 100 

 

Якостта на натиск на втвърдения бетон е 23 МРа, а якостта на опън при огъване – 

2.5 МРа. 

Външният вид на плоча с дебелина 8 cm е показан на фиг.1а и б. 
 

  
 

Фиг.1а Плоча от безпясъчен бетон на 

възраст 3 денонощия 

 

Фиг.1б Плоча от безпясъчен бетон 

на възраст 1 година 

 

При безпясъчният бетон се осъществява непосредствен контакт между зърната на ЕДМ 

(без опосредстващото действие на цименто-пясъчна матрица), поради това съсъхването е 

много по-ниско от това на обикновения бетон. Този факт позволява да бъде увеличено 

разстоянието между съсъхвателните и температурни фуги в настилката. Нещо повече, в 

много случаи, настилката да бъде изпълнена без каквито и да било фуги, когато е допустимо 

ограничено произволно пукнатинообразуване [3]. Между 50 и 80% от целия размер на 

съсъхването се реализира през първите 10 дни след изпълнението на настилката, докато при 

обикновени бетон тези стойности са 20 – 30 %. 

 

Конструиране на настилката 

Дебелината на настилката от безпясъчен бетон се определя от два фактора – 

хидравлични свойства (скорост на филтрация и обем на порите) и механични свойства (якост 

на опън при огъване). Три основни предпоставки влияят върху конструкцията на настилката 

от хидроложка гледна точка – очаквано количество на валежите, пропускливост на 

настилката и  почвения слой под нея. Количеството на водния отток при всички случаи е по-

малко от това на падналия валеж, тъй като част от водата се попива от почвата. 

Препоръчително е при определяне на проектното количество на валежа да се ползват 

статистически данни от минимум две годишен период.  
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Пропускливостта на настилката в повечето случаи е напълно достатъчно, за да поеме 

дъждовните води, без да се образуват локви по повърхността. Например при пропускливост 

на бетона от 140 l/h/m
2
 интензивността на валежа трябва да надхвърли 0.24 cm/m

2
, за да стане 

пропускливостта лимитиращ фактор, което е практически невъзможно. Затова 

пропускливостта на безпясъчния бетон не е условие, което се отчита при определяне на 

състава му. За сметка на това пропускливостта на земната основа е далеч по-силно 

ограничително условие. 

Способността на настилката да задържа и „складира” вода се определя от количеството 

на валежа за съответния регион, като се взема предвид и пропускливостта на почвата. 

Общата „складираща” способност на настилката включва капацитета на безпясъчния бетон, 

подложния слой и количеството вода, което се инфилтрира в земната основа. Теоретично, 

капацитета на безпясъчния бетон да поглъща вода е равен на неговата порьозност. Това 

означава, че при ефективна порьозност от 15%, слой от бетон с дебелина 10 cm, би трябвало 

да може да задържи 15 l вода на всеки квадратен метър. Значително количество валежна вода 

може да се складира в подложния слой, който най-често се изпълнява от уплътнен трошен 

камък. Ако дебелината на трошено- каменния слой е 150 mm, при междузърнеста порьозност 

40%, количеството на водата, което може да се задържи е 60 l/m
2
 или общото количество на 

водата нараства до 75 l/m
2
. Обикновено, при дебелина на подложния слой в диапазона 150 – 

300 mm, настилката е в състояние да задържи количество вода, превишаващо значително 

количеството на валежа за всички региони на страната. При терен с наклон трябва да се 

отчете влиянието на наклона върху капацитета за задържане на вода (фиг.2). 
 

 
 

Фиг.2 Влияние на наклона върху капацитета за „складиране” на вода на настилката 

 

Дебелината на повърхностния слой на настилката, който се изпълнява от безпясъчен 

бетон, се определя аналогично, както при настилките от обикновен бетон – в зависимост от 

големината на натоварването и характеристиките на земната основа. Принципна схема на 

настилка от безпясъчен бетон е показана на фиг.3. 

 

 

Фиг.3 Принципна схема на настилка от безпясъчен бетон 

 

Полагане и уплътняване на бетона 

Безпясъчният бетон не може да се полага с бетон помпа. Най-често бетонната смес се 

разтоварва директно от автобетоносмесител в предварително подготвена форма. Всяка 

доставка трябва да се провери визуално за покритие на добавъчните материали и 
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консистенция. Разстилането, подравняването и уплътняването на сместа трябва да стане 

възможно най-бързо – до 15 минути след разтоварването, тъй като поради ниското 

водоциментно отношение безпясъчния бетон се втвърдява бързо. Уплътняването се 

извършва по традиционния начин – с виброрейки, таблени вибратори или ръчен валяк 

(фиг.4), по горния ръб на кофражната форма. 

Финишната обработка на повърхността при безпясъчния бетон се отличава от тази при 

настилките от обикновен бетон. Най-често окончателния вид на настилката се придава по 

време на нейното уплътняване. По този начин повърхността остава „отворена” и се 

подобрява триенето с гумите на превозните средства. 

Ако произволното напукване на настилката е нежелателно, в нея се оформят фуги, като 

разстоянието между тях е по-голямо, отколкото при настилките от обикновен бетон. 

Препоръчително е полетата в настилката да са с размери до 6 m, но в практиката има 

примери, при които това разстояние е 13.5 m и повече, без наличие на пукнатини. 

 

  
 

Фиг.4 Уплътняване на настилка от 

безпясъчен бетон с ръчен валяк. 

 

Фиг. 5 Оформяне на фуги в настилката с 

профилиран валяк 

 

Фугите в настилката се оформят веднага след полагането и уплътняването на бетона, 

дълбочината им е обикновено около ¼ от дебелината й. Това става с профилиран валяк 

(фиг. 5), за разлика от обикновените настилки, където фугите се изрязват. 

 

Грижи за бетона в ранна възраст 

Отворената порьозна структура на безпясъчния бетон прави грижите за него в ранна 

възраст изключително важни, тъй като съществува опасност от много бързо изсъхване. 

Повърхността на бетона трябва да се покрие с чисто полиетиленово фолио с дебелина 

0.15 mm или повече (фиг. 6). За целта не трябва да се допуска използването на тъкани 

материали или геотекстил, тъй като те не осигуряват необходимата влагозадържаща 

способност. 

 
 

Фиг.6 Грижи за бетона в ранна възраст 
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Третирането на бетоновата повърхност с препарати, възпрепятстващи изпарението не 

дава желания резултат. 

Грижите за бетона трябва да започнат до 20 минути след уплътняването му, а ако 

междувременно повърхността му е изсъхнала, той може да се напръска с вода преди да се 

завие. Полиетиленовото фолио трябва да се притисне с подръчни средства - бетонни 

блокчета, плочи, армировъчни пръти и други твърди предмети. Не се допуска притискане с 

пясък, пръст или насипни материали, които биха могли да замърсят настилката. 

Поддържането във влажно състояние трябва да трае минимум 7 дни, а когато се използват 

минерални добавки – 10 дни. 

 

Ремонт на настилката 

Малки повреди в настилката се отстраняват чрез запълване със смес от едър добавъчен 

материал и епоксидна смола. За да не се получат петна с различен цвят по повърхността, 

зърната на добавъчния материал трябва да бъдат покрити с циментова паста, която да се 

втвърди. По-големи каверни в настилката могат да се запълнят с безпясъчен бетон със 

аналогичен състав. За подобряване на сцеплението между стария и нови бетон може да бъде 

използвана несъсъхваща епоксидна смола или друг адхезив. 

Когато цялото напречно сечение на бетона е увредено, от него се изрязва правоъгълно 

парче, с ширина достатъчна да позволи нормално полагане на нов бетон. 

 

Поддръжка на настилката 

Приети са два начина за поддържане на настилката – чрез измиване под налягане и чрез 

вакуумиране. Измиването под налягане изтласква замърсяванията надолу от безпясъчния 

бетон. Това е ефективно, но има опасност от повреди по настилката, ако се използва вода под 

прекалено висока налягане. Често пъти малка площ от настилката се измива със строя при 

различно налягане и по този начин се установява какво е подходящото налягане за 

конкретния вид настилка. Вакуумирането отстранява замърсяванията по настилката чрез 

изсмукването им от празнините на бетона. 

Най-ефективния начин за поддръжка е комбинацията от двата метода – измиване под 

налягане с последващо вакуумиране. 

 

Заключение 

Безпясъчният бетон е ефективен екологичен композит (с редуцирано циментово 

съдържание), подходящ за изпълнение на площи за движение с лек до средно-тежък трафик. 

Такъв композит не влияе на водния баланс в почвите, като при това осигурява 

безпроблемното отводняване на настилките. Цената е същата или по-ниска от тази на 

обикновения бетон и много по-ниска от тази на асфалтобетона при същия или по-дълъг 

експлоатационен срок. 

При правилно проектиране на състава може да се постигне клас по мразоустойчивост 

равна и по-висока на клас Вм 200, което го прави подходящ за климатичните условия на 

РБългария. 
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Резюме 

Често пъти при изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на бетонни и 

стоманобетонни конструкции е необходимо да се използват материали, които трябва да се 

положат, обработят и експлоатират във възможно най-кратък срок.  

Съвременните бързо свързващи и бързо втвърдяващи цименти се характеризират с 

интензивно нарастване на механичните показатели и високи стойности на якостни 

показатели, но обикновено демонстрират незадоволително сцепление към съществуващ 

бетон.  

В настоящия доклад са представени резултати от изследване на репаратурни състави на 

основа шлаков и пуцоланов цимент, които се характеризират със значителна химична и 

корозионна устойчивост, модифицирани с бързовтвъряващи цименти, които благоприятстват 

ранното нарастване на якостните показатели. В допълнение, полученитите смесени 

свързващи вещества на база оптимизирана комбинация от различни типове цименти имат 

намалено съсъхване, в сравнение с изходния портландцимент – важно предимство при този 

тип ремонтни състави. 

 

MATERIALS FOR PROTECTION AND REHABILITATION OF CONCRETE 

STRUCTURES BASED ON HYDRAULIC BINDERS 

 

Ivan Rostovsky
1
, Rayna Miteva

2
, Valeriy Naidenov

3
 

 

Abstract 

Often in the course of repair and reconstruction of concrete structures is necessary to use 

materials which should be cast, processed and exploited in the shortest possible time. 

The recent rapid setting and rapid hardening cements are characterized by intensive increasing 

of mechanical parameters and high strength values, but typically they and show poor adhesion to 

existing concrete.  

Some tests results from examination of repair compounds are reviewed in this report. These 

compounds are based on slag pozzolanic cements, characterized by considerable chemical and 

corrosive resistance, modified by rapid hardening cements, which favor early growth of strength. In 

addition, the resulted mixed binders on the base of optimized combination of different types of 

cements have reduced shrinkage in comparison with source Portland cement – an important 

advantage among these types of products. 
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Увод 

Ремонтните работи отстраняват съществуващи повреди или аварии с конструктивен, 

експлоатационен или естетичен характер, което възстановява конструктивната цялост, 

експлоатационната пригодност или външния вид на конструкцията [1, 4]. Конструктивните 

ремонти възстановяват монолитността и носимоспособността, а експлоатационните ремонти 

възстановяват способността на конструкцията да изпълнява своето предназначение. 

„Козметичните” ремонти възстановяват само външния вид на конструкциите и имат  основно 

естетичен ефект. 

Успехът на ремонтно-възстановителните работи при бетонните и стоманобетонни 

конструкции зависи от редица фактори – правилен избор на материал/и за възстановяване, 

отстраняване на съществуващия увреден бетон, подготовка на повърхността на основата 

върху която ще се полага материала за възстановяване, обработка на кородирала стомана, 

качествено изпълнение на операциите по полагане и финишна обработка, грижи за 

положените състави, стриктен технически надзор на процеса [2]. 

Материалите за ремонт и възстановяване често пъти се полагат в сурови условия – 

действие на агресивни соли, променливо мокрене – изсушаване, замразяване – размразяване 

и др. Възможно е ремонтираната конструкция да остане в експлоатация по време на ремонта 

или пък да бъде затворена за кратък интервал от време (нерядко не повече от 4 до 6 часа). 

При основни ремонти на носещи конструкции, където монолитността е от съществено 

значение, е необходимо да се осигури предаването на натоварването от възстановявания 

бетон към репаратурния състав и обратно към бетона. При подобни ремонти проблемите 

могат да се проявят много бързо, поради различие в ключови свойствата на системата за 

ремонт и бетоновата основа, най-често отнасящи се до: 

 разлики в съсъхването на ремонтния състав в ранна възраст и това на бетона в 

конструкцията; 

 разлики в температурните деформации; 

 разлики в коравината (респ. в модулите на еластични деформации) и коефициента 

на Поасон; 

 разлика между пълзенето на материала за ремонт и това на бетона; 

 различно поведение на материалите при циклично (уморно) натоварване. 

 

Изисквания към материалите за възстановяване и ремонт 

Изборът на оптимален материал за ремонт и възстановяване не е лесна за решаване 

задача. Репаратурните материали могат да имат драматично различаващи се цени и 

поведение. Изискванията към този вид материали могат да се разделят на две групи – 

изисквания, които трябва да бъдат изпълнени по време на ремонта и такива, които трябва да 

бъдат удовлетворени след извършването на ремонта. 

Първо, материалът за ремонт трябва да съответства на изискванията за 

носимоспособност и разпределение на усилията в конструкцията. Това означава, че 

материалът трябва да е здраво свързан за основата и да има деформационен модул равен или 

по-голям от този на основата. Второ, материалът трябва да се полага лесно и да бъде 

поддържан при благоприятни условия до постигане на определени минимални показатели. За 

изпълнение на тези изисквания, материалът трябва да притежава добра пластичност, която да 

се запазва за продължителен период от време, което е сериозен проблем при бързо 

свързващите материали. Третото изискване е свързано с дълготрайността на репаратурния 

състав, което изисква използване на материали с осигурено обемно постоянство, атмосферна 

устойчивост, включително при променливо намокряне-изсушаване, замразяване 

размразяване, устойчивост на агресивни соли и др. Последното изискване е свързано с и с 

осигуряване на лесна обработка на повърхността на материала и възможност за поемане на 

експлоатационен трафик. 
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Система портланд цимент – калциево сулфоалуминатен цимент 

Основните клинкерни минерали на калциево сулфо-алуминатния цимент са 

четирикалциев триалуминат сулфат или илимит (yeelimite) C4A3; двукалциев силикат или 

белит C2S и калциев сулфат или анхидрит C; второстепенните компоненти са трикалциев 

алуминат (C3A), четирикалциев алумуферит или целит, или браунмилерит (C4AF), 

додекалциев хептаалуминат или майенит (С12А7), двукалциев алумосиликат или геленит 

(C2AS). 

Хидратацията на калциево сулфоалуминатните цименти протича бързо, като при това 

се образува етрингит и алуминев хидроксид, които обезпечават високата ранна якост на 

системата [3]: 
 

C + 2H → CH2 (1) 

C4A3 + CH2 →C6A 3H32 + 2AH3 (2) 

C4A3 + 8CH2 + 6СН + 74Н → 3C6A 3H32 (3) 

AH3 + 3CH + 3CH2 + 20H → 3C6A 3H32 (4) 

 

В присъствието на калциев хидроксид, времето за начало на свързване на високо 

алуминатните цименти рязко намалява, втвърдяването се забавя, а крайните якости също 

намаляват. Затова смеси от портландцимент и високоалуминатни цименти се използват за 

производство на бързосвързващи състави, както и такива с намалено съсъхване.  

За получаване на бързосвързващ продукт за възстановяване на бетонни и 

стоманобетонни конструкции се използва портландцимент като основно свързващо вещество 

и сулфоалуминатен цимент, като допълнително свързващо вещество. 

Поради опасност от образуване на голямо количество етрингит и разрушаване на 

циментовия камък от сулфоалуминатна корозия (фиг.1), количеството на калциево 

сулфоалуминатния цимент (КСАЦ) е ограничено на 10%. 

 

  

Фигура 1 Разрушаване на пробни тела от циментопясъчен разтвор вследствие 

на сулфо-алуминатна корозия [1] 
 

На практика, КСАЦ играе роля на ускоряваща добавка, която катализира свързването и 

втвърдяването на обикновения цимент, и допринася за бързо нарастване на якостта в ранните 

срокове на втвърдяване - при съдържание на КСАЦ 10% от масата на свързващите вещества, 

времето до начало на свързване се намалява около 5 пъти. 

Основен проблем при продуктите за възстановяване и ремонт на циментова основа, 

които се характеризират с бързо свързване и втвърдяване, е ниското сцепление със 

съществуващ бетон. Този проблем е решен чрез въвеждане на известно количество сух 
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акрилатен полимер – до 4% от масата на сухите компоненти. Съсъхването на полимерните 

материали е много по-голямо от това на циментовите (до 20-30 пъти). Формирането на 

ограничено количество етрингит осигурява незначително набъбване на материала, което 

компенсира увеличеното съсъхване, вследствие от използването на полимер. При 

внимателна дозировка на изходните материали, според минералния състав на портланд 

цимента, може да се постигне управление на размера на съсъхването до пълната му 

компенсация. Ниско водоциментно отношение, което обезпечава високи механични 

показатели и дълготрайност на втвърдения материал се постига, чрез добавяне на суха 

силноводонамаляваща химична добавка. 

По този начин се получава материал с бързо свързване и втвърдяване, висока адхезия 

към стар бетон, значителни механични показатели и редуцирано (до степен на елиминиране) 

съсъхване. 

За съжаление, въпреки високите физико-механични показатели и плътна структура, 

съставите на база чист портландцимент бързо се разрушават при работа в условия на 

сулфатна агресия. При изпитване в среда от 5% разтвор на Na2SO4, пробните тела 

практически се разрушават след по-малко от 3 месеца. Въпреки умереното съдържание на 

С3А в чистия клинкерен цимент, в условията на сулфатна среда той е подложен на сериозна 

гипсова корозия, поради значителното количество портландит, което се получава при 

хидратацията на алита и белита. 

Този проблем може да бъде решен, макар и с цената на някои компромиси. 

Шлаковият CEM III и пуцолановият CEM IV цименти се характеризират с по-бавно 

нарастване на якостта, особено при ниска температура на околния въздух (под 5
о
С), по-

голямо влажностно съсъхване и по-висока водопотребност (при пуцолановия) спрямо чистия 

клинкерен цимент. 

Известно е, че хидратацията на шлаковия цимент е по-сложен процес в сравнение с 

тази на чистия цимент. Той може да бъде условно разделен на два етапа [6]: 

- етап I: клинкер + вода → CSH + CH + NaOH + KOH 

 шлака + вода + CH (NaOH, KOH) → C(Na,K)SH 

- етап II: взаимодействие на продуктите от хидратацията на цимента с шлаката и 

   взаимодействие на продуктите от хидратaцията на цимента с продуктите 

   от  хидратацията на шлаката (от етап I). 

По време на двата етапа настъпва практически пълно свързване на портландита и 

трансформиране на останалите продукти на хидратация в нискоосновни калциеви 

хидросиликати и хидроалуминати, характеризиращи се с по-висока химична и корозионна 

устойчивост. Същевременно, втвърдената циментова паста има по-нисък рН, което 

допълнително намалява опасността от образуване на етрингит, при въздействие на сулфатна 

среда. 

Активните минерални добавки в състава на пуцолановия цимент (CEM IV), наричани 

още пуцолани, са материали, съдържащи силициев и/или алуминиев оксид в активна 

(аморфна) форма. 

В смляно състояние и присъствие на вода те са способни да взаимодействат с 

калциевия хидроксид, получен при хидратацията на клинкерните минерали в състава на 

цимента (5) и (6): 
 

2(3CaO.SiO2) + 6H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 (5) 

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

 

Портландитът (гасена вар), чието съдържание достига до около 15% от продуктите на 

хидратация е относително лесно разтворима във вода (в сравнение с останалите продукти) и 

е възможно да бъде разтворена и отмита от циментовия камък и бетона.  

Реагирайки с активните минерални добавки, калциевият хидроксид се трансформира в 
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практически нератворими калциеви хидросиликати и хидроалуминати (циментов гел). 

Взаимодействието протича по схемата (3): 
 

Ca(OH)2 + Активна минерална добавка = C – S – H (гел) (7) 

 

Посочената по-горе реакция е известна под името пуцоланова реакция. Отличителна 

черта на пуцолановата реакция е нейното относително бавно протичане, в резултат на което 

топлоотделянето и нарастването на якостта също са относително бавни. Отделните фази на 

усвояване на калциев хидроксид влияят на хода на протичане на хидратационните процеси, 

предвид спецификата на формиране на хидратните новообразувания в среда с променяща се 

алкалност. Съдържанието на калциевият хидроксид Ca(OH)2 постепенно намалява, което 

прави втвърдяващите циментови пасти по-плътни и непроницаеми. 
 

Експериментални резултати 

Данни за изследваните състави са представени в резюмиран вид в таблица 1. 

Таблица 1 Състав на материалите за възстановяване и ремонт 

Компонент 
Състав 1 Състав 2 Състав 3 

Количество, % 

Портландцимент CEM I 52.5 R 30 - 50 - - 

Портландцимент CEM III 42.5 A-N HSR  30 - 50  

Портландцимент CEM IV 42.5 N   30 - 50 

Пясък* 67 - 40 67 - 40 67 - 40 

Сулфоалуминатен цимент 1 – 10 % 1 – 10 % 1 – 10 % 

Водоразтворим полимер 2 – 4% 2 – 4% 2 – 4% 

Суха силноводонамаляваща химична добавка - % 

от масата на цимента 
0.5% 0.5% 0.5% 

* Едрината на използвания пясък варира в зависимост от дебелината, на която ще се полага 

материала. При шпакловки, максималния размер на зърната на пясъка е D = 0.5 mm, а при замазки 

D = 2 mm 

 

Получените резултати от изпитването на съставите са обобщени в таблица 2. 

Таблица 2 Резултати от изпитване на изследваните състави 

Показател Състав 1 Състав 2 Състав 3 

Якост на натиск при пластична консистенция, N/mm
2
 85 76 65 

Якост на опън при огъване, N/mm
2
 10 9.5 8 

Якост на опън, N/mm
2
 4 - 6 4 - 6 4 - 6 

Сцепление с бетон при опън, N/mm
2
 2-4 2-4 2-4 

Сцепление с бетон при опън, след втвърдяване в 

морска вода N/mm
2
 

2-4 2-4 2-4 

Сцепление с бетон при опън, след циклично 

замразяване и размразяване N/mm
2
 

2-4 2-4 2-4 

Якост на натиск след престой в продължение на 60 

дни в сулфатна среда (5%-разтвор на Na2SO4), N/mm
2
 

- 81 69 
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Фиг.3 Съсъхване на циментопясъчни разтвори на база портлантцимент с добавка на 

сулфоалуминатни цименти 

 

Пет серии от пробни тела (призми 40/40/160 mm) бяха изпитани за определяне на 

съсъхването на цименто-пясъчни разтвори. Пробните тела са изготвени и съхранявани 

изцяло във въздушна среда, с температура 16 – 20
о
С и относителна влажност на въздуха 

(60 ± 10)%. Резултатите показват, че с влагане на 10% КСАЦ към шлаковия цимент води до 

намаляване на съсъхването, което става по-ниско от това на немодифициран клинкерен 

цимент (CEM I 52,5R). Едновременно с това се постига висока устойчивост на сулфати, при 

която обикновения цимент се разрушава преди достигане на двумесечна възраст. 

 

  

Фигура 4 Определяне на сцепление при опън с бетон, след втвърдяване в морска вода 

и циклично замразяване и размразяване 
 

Анализ на резултатите и заключения 

Чрез модифициране на чист клинкерен цимент с ограничено количество калциево 

сулфоалуминатен цимент (КСАЦ) се формира бързосвързващо и бързовтвърдяващо 

свързващо вещество с високи физико-механични показатели. С влагане на химични добавки 

и модифициращи полимери се получават композитни материали за ремонт и възстановяване 

на бетонни конструкции, отличаващи се с високи ранни и крайни якости, отлично сцепление 

с основата от съществуващ бетон, включително след втвърдяване в агресивна морска среда и 

след циклично замразяване и размразяване. 

Подходящата дозировка на КСАЦ се избира според минералния състав на използвания 

портландцимент. 
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Количеството на модифициращия полимер се определя в зависимост от необходимата 

адхезия, която трябва да се постигне с бетоновата основа. За сцепление при опън в рамките 

на 2 - 4 N/mm
2
, масата на водоразтворимия полимер е в границите 2-4 % от тази на сухите 

компоненти. 

Освен роля на катализатор, КСАЦ допринася за намаляване на съсъхването на 

изследваните състави, чрез формиране на ограничено количество етрингит. 

При наличие на сулфатна агресия, чистия портландцимент може да бъде заменен с 

шлаков, като при това се постига висока корозионна устойчивост. 

Интензивното втвърдяване на съставите в ранна възраст позволяват въвежданите 

репарирани конструкции в експлоатация след кратък период от време, както използването на 

материала и при зимни условия. 

 

Благодарност: Представените резултати от изследвания са част от научна разработка 

по Договор № БН135/12, финансиран от ЦНИП при УАСГ. 
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СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ВТВЪРДЯВАЩИ ЦИМЕНТОВИ ПАСТИ 
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Резюме 

Изпълнението на пътни настилки и самолетни писти в условията на топъл и сух климат 

е съпроводено от интензивно изпарение на направната вода. Основният компонент, който е 

подложен на атака, при подобен вид въздействие е циментовата паста. Това е „активната” 

част на бетона, минералното лепило, което осигурява неговата цялост, механична якост и 

дълготрайност. 

Освен значително пластично съсъхване на пресния бетон, високата температура и 

ниската относителна влажност на въздуха предизвикват структурни изменения във 

втвърдяващите циментови пасти, което неминуемо се отразява върху свойствата на бетона. 

В доклада са представени резултати от експериментално изследване на циментови 

пасти втвърдяващи при лабораторни условия: под вода с температура 20
о
С и относителна 

влажност на въздуха в лабораторията 65% и такива, които втвърдяват при температура 40
о
С 

и относителна влажност 40%. 

Показани са измененията, които възникват при тези специфични и сурови условия на 

втвърдяване и сa предложени препоръки за минимизиране на влиянието на околната среда. 

 

STRUCTURAL CHANGES IN HARDENING CEMENT PASTES IN HOT 

AND DRY CLIMATIC CONDITIONS (Republic of IRAQ) 

 

Ivan Rostovsky
1
, Ahmed Kashluk

2
 

 

Abstract 

The execution of road and airport concrete pavements in hot and dry climatic conditions is 

accompanied by intensive evaporation of mixing water. The main component, which is under attack 

at such type of impact, is cement paste. This is the “active” part of the concrete, mineral glue, which 

assures its integrity, mechanical strength and durability. 

Furthermore, the significant plastic shrinkage of fresh concrete, high temperatures and low 

relative humidity cause structural changes in hardening cement pastes, which inevitably affects the 

properties of concrete.  

The report presents the results of experimental investigation of cement paste hardening under 

laboratory conditions: under water with temperature 20°C and relative humidity in the 

laboratory 65% and those that harden at 40° C and relative humidity 40%. 

The changes that occur in these specific and harsh setting are shown and the 

recommendations for minimizing the environmental impacts are proposed. 
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Увод 

Хидратацията на портландцимента включва физико-химични взаимодействия между 

безводните калциеви силикати, алуминати и алумоферити и формиране на хидратни фази [1]. 

Получените твърди хидрати заемат по-голям обем в сравнение с обема на изходния цимент, в 

резултат на това се получава твърда порьозна маса, чиято порьозност е функция на 

първоначалното водоциментно отношение w/c в сместа. 

Двата основни клинкерни минерала – силикати, реагират с водата и образуват аморфни 

калциеви хидросиликати, познати под името хидросиликатен гел (С-S-H), това е 

минералното „лепило”, което свързва зърната на добавъчните материали в едно цяло – 

бетона. Алитът C3S е значително по-активен от белита C2S и при стандартни температурни 

условия (20
о
С), приблизително половината от количеството му в цимента хидратира през 

първите три дни, и около 80% за 28 дни. За разлика от това, хидратацията на белита не 

стартира по-рано от 14-ден. 

Получените калциеви хидросиликати имат типично отношение CaO към SiO2 

приблизително 1.7. Това е значително по-ниско от първоначалното отношение – съответно 

3:1 при алита и 2:1 при белита, излишъкът от CaO се отделя и формира портландит. 
 

C3S + 4.3H → C1.7SH3 + 1.3CH (1) 

C2S + 3.3H → C1.7SH3 + 0.3CH (2) 
 

Реакциите на C3A и C4AF с водата, самостоятелно и при наличие на калциев сулфат са 

сравнително добре изучени. 

В отсъствие неразтворим калциев сулфат, C3A взаимодейства бързо с водата, като 

формира C2AH8 или C4AH19, които бързо се трансформират до C2AH6, това са интензивни 

екзотермични процеси. За тяхното контролиране към цимента се добавя известно количество 

суров гипс (CaSO4.2H2O) или полухидрат (CaSO4.0.5H2O), това води до образуване на 

защитен слой от етрингит по повърхността на кристалите на  C3A. Взаимодействието може да 

се изрази със следното уравнение: 

 

C3A + 3C + 3Ŝ + 32H→ C3A.3C Ŝ.32H (3) 

 

Когато цялото количество на гипса е изразходвано в химичното взаимодействие 

етрингитът преминава в по-ниско сулфатни форми (моносулфат). 

Хидратацията на C4AF, или по точно C2A-C2F е аналогична на C3A, но протича по-

бавно. Формират се хидратни продукти от типа C2(A,F)H8 и C4(A,F)Hx, които бързо 

преминават в C3(A,F)H6. При наличие на гипс, желязото частично измества алуминия в 

красталната решетка на етрингита. 

 

Влияние на повишената температура върху процесите на хидратация 

Обикновено, скоростта на химичните реакции нараства с повишаване на температурата, 

при положение, че са налице достатъчни количества от реагиращите вещества[2]. Този ефект 

на температурата се описва добре от следното уравнение, познато още като уравнение на 

Арениус: 
 

2

(ln )d k A

dT RT
  (4) 

 

Където k е специфичната скорост на реакцията, Т е абсолютната температура, А е 

константа, наречена енергия на активация, R е универсална газова константа т.е. R = 8.314 

J/mol
o
C. 

На база горното уравнение може да се докаже, че съотношението между скоростите на 

хидратация k1/k2 при температури T1 и Т2, се изразява чрез следното равенство: 
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1

2 1 2

1 1
2.303log

k A

k R T T

 
   

 
 (5) 

 

При температури над 20
о
С, енергията на активация на портландцимента може да се 

приеме за равна на 33 500 J/mol. Решавайки уравнението се стига до извода, че при 

повишаване на температурата от Т1 = 20
о
С до Т2 = 30, 40 и 50

о
С, скоростта на хидратация 

нараства съответно 1.57, 2.41 и 3.59 пъти т.е. повишаването на температурата оказва 

значителен ускоряващ ефект върху хидратацията. Този очакван ускоряващ ефект е добре 

познат и използван в строителната практика, и е добре описан в редица научни публикации. 

Степента на хидратация α се дефинира като отношение на масата на химически 

свързаната вода и водата, необходима за пълна хидратация на цимента, респ. като масова 

част на хидратиралия цимент [3]. Експериментални изследвания доказват, че при наличие на 

достатъчно количество влага, температурата практически не оказва влияние върху степента 

на хидратация на цимента (фиг.1). 
 

 
Фиг.1 Ефект на температурата върху степента на хидратация 

 

Според редица литературни източници, с нарастване на температурата, отношението 

СаО/SiO2, в продуктите на хидратация се увеличава, а Н2О/SiO2 намалява. 

Освен върху скоростта на хидратация, температурата оказва влияние върху порьозната 

структура на хидросиликатния гел, което е от важно значение за редица свойства на 

циментовите композити – механична якост, проницаемост, дълготрайност [2]. 
 

  

Фиг.2а Влияние на температурата и w върху 

общия обем на порите на цим. пасти 

Фиг.2б Влияние на температурата върху 

общия обем на порите на цим. паста w=0.4 
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Както е видно, с увеличаване на температурата, общата порьозност на циментовите 

пасти намалява, като едновременно с това нараства относителния дял на порите с размер до 

750 Å. Казаното по-горе е валидно, при положение, че се осигури влажна среда за 

втвърдяване на циментовата паста. 

 

Горещи климатични условия 

Съгласно [4], горещо време е всяка комбинация от посочените по-долу условия, която 

води до влошаване на качеството на пресния и втвърдения бетон, чрез ускоряване на 

загубата на влажност, хидратацията на цимента или друго, което да доведе до нежелателни 

резултати: 

 Висока температура на въздуха; 

 Висока температура на бетона; 

 Ниска относителна влажност на въздуха; 

 Висока скорост на вятъра; 

 Слънчева радиация. 

Потенциалните проблеми за пресния бетон, породени от горещото време включват: 

- Повишена водопотребност 

- Ускорена загуба на обработваемост; 

- Бързо свързване и втвърдяване, което затруднява полагането, уплътняването и 

финишните операции; 

- Повишена тенденция към пластично съсъхване; 

- Трудност при контролирането на въздушното съдържание в бетона; 

Риск от подобни явление има по всяка време на годината в страните с тропичен климат 

в т.ч. Ирак, а през лятото и в местата с умерен климат, към които спада и България. Към 

потенциалните опасности за втвърдения бетон, вследствие на горещото време спадат: 

 Намаляване на 28-дневната и по-късните якости на бетона, в резултат на по-

високата водопотребност, по-висока температура на бетона, или и двете, по време 

на полагането или първите няколко дни; 

 Повишена тенденция към влажностно съсъхване и диференциално температурно 

напукване, поради охлаждане или температурна разлика в рамките на напречното 

сечение на елемента; 

 Намалена дълготрайност на бетона, вследствие на напукването; 

 Различен външен вид на бетоновата повърхност, получаване на работни фуги, 

поради различни водоциментни отношения или различна скоростта на втвърдяване 

на бетона. 

 Повишен потенциал за корозия на армировката, поради улеснено навлизане на 

агресивни субстанции в структурата на материала; 

 Повишена проницаемост, следствие от по-високо водно съдържание, неадекватни 

грижи, карбонизация или влошени свойства на матрицата. 

 

Експериментални резултати 

Основният компонент, който е подложен на атака, при подобен вид въздействие е 

циментовата паста. Това е „активната” част на бетона, минералното лепило, което осигурява 

неговата цялост, механична якост и дълготрайност. 

Изготвени са две серии пробни тела – от чист клинкерен цимент CEM I 52,5 R и шлаков 

цимент CEM III A-S 42,5N, който се характеризира с по-нисък темп на нарастване на якостта 

в ранна възраст. От двата цимента е изготвена циментова паста с w = 0.40, от която са 

оформени пробни тела – кубчета, с площ на страната 10 cm
2
. Пробните тела се изваждат от 

кофражните форми след 24 часа, след което половината от тях се поставят във вода с 

температура 20
о
С, а другата половина в сушилен шкаф, при 40

о
С и относителна влажност не 

по-висока от 40%, т.е. моделират се климатичните условия в района на гр. Багдад. 
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Проследено е влиянието, което оказват споменатите по-горе условия на втвърдяване 

върху механичните свойства и структурата на втвърдените циментови пасти. 

Якостта на натиск на пробните тела е определена за две възрасти на втвърдяване – 7-

ден и 28-ден, получените резултати са представени в табл.1. 

 

Цимент, тип 
Условия на 

втвърдяване 

Възраст, 

дни 

Якост на 

натиск, N/mm
2
 

Отн. загуба 

на якост, % 

Отн.обем на 

порите, cm
3
/g 

CEM I 52,5 R 
под вода 7 63.3 - 0.148 

под вода 28 88.0 - 0.132 

CEM I 52,5 R 
40

о
С, φ ≤ 40% 7 42.3 33.2 0.166 

40
о
С, φ ≤ 40% 28 48.5 44.9 0.178 

CEM III A-S 

42,5 N 

под вода 7 45.5 - 0.164 

под вода 28 62.5 - 0.129 

CEM III A-S 

42,5 N 

40
о
С, φ ≤ 40% 7 33.0 27.5 0.182 

40
о
С, φ ≤ 40% 28 47.5 24.0 0.206 

 

Табл.1 Механични и структурни показатели на втвърдените циментови пасти 

 

От получените резултати става ясно, че при втвърдяване при повишени температури, 

без допълнителни мерки за защита от бързо изпарение на вода, циментовите пасти намаляват 

своята якост на натиск до 45 %, в сравнение с такива, втвърдявали под вода. Относителното 

намаление на якостта е по-малко при шлаковия цимент, в сравнение с чистия клинкерен 

цимент – съответно 45 % и 24 %. 

Специфичните условия на втвърдяване се отразяват осезаемо на порьозната структура 

на втвърдената циментова паста. При благоприятни температурно-влажностни условия, с 

развитие на процесите на хидратация относителния обем на порите в композитите на 

циментова основа намалява, което е видно при циментовите пасти, втвърдявали под вода. 

При висока температура и ниска относителна влажност се наблюдава обратния процес – 

относителния обем на порите нараства, което може да се обясни със забавяне на 

хидратацията и намаляване на водното съдържание в хидратните новообразувания. 

Явлението се проявява и при двата типа изследвани цименти. Интегралните криви на 

разпределение на порите по размери са представени на фиг. 3а и 3b. 

 

  
Фиг.3а Интегрални криви на разпределение 

на порите по размери за CEM I 52.5 R 

Фиг.3b Интегрални криви на разпределение на 

порите по размери за CEM III A-S 42.5 N 
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От пробните тела, изпитани на 28-дневна възраст, е взето известно количество 

материал, което е изсушено до постоянна маса и стрито, на прах, до пълно преминаване през 

сито със светъл квадратен отвор 0.063 mm. Получените сухи прахообразни проби са 

изследвани чрез рентгено-фазов анализ – фиг. 4а и 4b. 
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Фиг.4a Прахова рентгенограма на циментова 

паста на база проба СЕМ I 52,5 – под вода 

Фиг.4b Прахова рентгенограма на циментова 

паста на база проба СЕМ I 52,5,40
o
C 

 

Както става ясно от получените рентгенограми, няма качествена разлика в състава на 

хидратните продукти, получени при втвърдяването на циментова паста, на база 

CEM I 52,5 R, под вода и при повишена температура. От интензивността на получените 

пикове, най-вече на портландита, категорично може да се твърди, че специфичните условия 

на втвърдяване, характерни за района на Багдат, оказват съществено влияние върху хода на 

хидратацията и количеството на хидратните новообразувания, което е по-малко, в сравнение 

с циментова паста, която се е втвърдявала във вода среда с температура 20
о
С. 

 

Заключение 

Изпълнението на пътни настилки и самолетни писти в условията на топъл и сух климат 

е съпроводено от интензивно изпарение на направната вода. Основният компонент, който е 

подложен на атака, при подобен вид въздействие е циментовата паста. Това е „активната” 

част на бетона, минералното лепило, което осигурява неговата цялост, механична якост и 

дълготрайност. Високата температура на въздуха и ниската относителна влажност на въздуха 

водят до дефицит на вода в структурата на циментовата паста, който предизвиква 

увеличаване на порьозността, намаляване на механичните показатели и забавяне на процеса 

на хидратация. Споменатите явления неминуемо се отразяват отрицателно въху 

експлоатационните характеристики и дълготрайността на бетонните настилки. 

От решаващо значение е да се предприемат мерки за недопускане на загуба на вода от 

бетонните смеси – поддържане във влажно състояния чрез оросяване с вода, третиране със 

защитни състави, дълбокопроникващи грундове(импрегнатори) или кристализатори. 
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Резюме 

Бетонните смеси и бетоните, предназначени за строителството на пътища и самолетни 

писти трябва да отговарят на редица условия свързани с технологията на изпълнение, 

натоварването на настилката и неговата специфика, статическата схема на настилката и др. 

Високата температура, в комбинация с ниска относителна влажност на въздуха води до 

изпарение на значително количество вода от повърхността на бетона, което предизвиква 

прекомерно пластично и влажностно съсъхване.  

Освен до нарастване на деформациите от съсъхване, изпарението на вода влияе на 

кинетиката на хидратационните процеси в бетона, което неминуемо се отразява на неговите 

физико-механични свойства и дълготрайност.  

В доклада са представени резултати от лабораторни и полеви изпитвания на бетонни 

смеси и бетони, предназначени за изпълнение на пътни настилки и самолетни писти. 

Показано е влиянието на окръжаващата среда върху размера на съсъхването и механичните 

показатели на бетона. Демонстриран е ефектът от са различни мерки, предприети за 

намаляване на отрицателното влияние на средата.  

 

CONCRETE AND CONCRETE MIXES FOR ROAD AND AIRPORT PAVEMENTS 

IN HOT AND DRY CLIMATIC CONDITIONS (Republic of IRAQ) 
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1
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3
 

 

Abstract 

Concrete mixes and concrete, intended for construction of road and airport pavements must 

meet several requirements related to technology implementation, loading of the pavement and its 

specificity, static system of the pavement and more. The high temperature combined with low 

relative humidity leads to significant evaporation of water from the concrete surface, which causes 

excessive plastic and drying shrinkage. 

In addition to increased deformations of shrinkage, the evaporation of water affects the 

kinetics of the hydration process in concrete, which inevitably affects its physico-mechanical 

properties and durability. 

The report presents the results of laboratory and field testing of concrete 

mixes and concrete intended for the execution of road and airport pavements. It is shown the 

influence of the environment on the value of shrinkage and the mechanical properties of 

concrete. The effect of different measures taken to reduce the negative impact of the environment is 

demonstrated. 
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Въведение 

Бетонните смеси и бетоните, предназначени за строителството на пътища и самолетни 

писти трябва да отговарят на редица условия свързани с технологията на изпълнение, 

натоварването на настилката и неговата специфика, статическата схема на настилката и др. 

Високата температура, в комбинация с ниска относителна влажност на въздуха води до 

изпарение на значително количество вода от повърхността на бетона, което предизвиква 

прекомерно пластично и влажностно съсъхване.  

Най-неблагоприятната комбинация от фактори на околната среда по отношение на 

бетонната смес и бетона включва: 

- Висока температура на въздуха; 

- Ниска относителна влажност; 

- Висока скорост на вятъра. 

Влиянието на посочените по-горе условия може да бъде установено приблизително от 

диаграмата показана на фиг.1 [1,5]. 
 

 

Фиг.1 Ефект на температурата на въздуха, относителната влажност и скоростта на 

вятъра, върху интензивността на изпарението на вода от повърхността на бетона 

 

Интензивността на изпарение на вода от повърхността на бетона Е може да бъде 

определена аналитично, чрез следното уравнение: 

 

      hmkgVTrTE ac

265.25.2
/,10.418185   (1) 

 

където Та и Тс са температурите на въздуха и бетона в 
о
С, r е относителната влажност 

на въздуха в %, а V е скоростта на вятъра в km/h. 

Повечето от проблемите с бетонните смеси и бетони, които възникват поради високите 

температура се дължат основно на две причини – ускоряване на хидратацията на 

портландцимента и увеличена интензивност на изпарение на вода от повърхността на бетона. 

Те се изразяват основно в [5]: 

- Ускорено свързване на цимента, което води до невъзможност за качествено 

полагане, уплътняване и обработка на повърхността на бетона; 

- Бърза загуба на обработваемост – загубата на подвижност при високи температури 

настъпва по-бързо. Добавяйки вода към бетонната смес за подобряване на 

обработваемостта води до намаляване на механичните показатели и увеличаване на 
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проницаемостта, което засяга пряко дълготрайността на бетона; 

- Якост на натиск – по-високата водопотребност и температура на бетона могат да 

доведат до намаляване на проектната якост. Ако към сместа се добави вода, се стига 

да увеличаване на водо-циментното отношение, което води до намаляване на якостта 

и дълготрайността. Друга последица от добавянето на вода е увеличаване на 

влажностното съсъхване. Ако количеството на водата остане непроменено, 

ускореното свързване на цимента увеличава опасността от неадекватно уплътняване 

и/или получаване на непредвидени работни фуги и/или незадоволителна обработка 

на повърхността; 

- Температура на бетона – горещото време може да провокира повишено 

топлоотделяне на бетонната смес, вследствие на ускорената хидратация на цимента. 

Получените резултати от лабораторни изпитвания показват, че повишената 

температура на бетона води до бързо нарастване на якостта в началните срокове на 

втвърдяване, но крайните якости на бетона остават по-ниски в сравнения с бетон, 

втвърдявал при умерена температура; 

- Незадоволително оформяне на повърхността – с нарастване на интензивността на 

изпарение на вода, повърхността на бетона изсъхва и се втвърдява. По този начин 

финишните операции по обработка на повърхността трябва да започнат по-рано, 

което да доведе до „затваряне“ на определено количество вода, от водоотделянето на 

бетонната смес, под повърхността на бетона. На по-късен етап това може да доведе 

до деламинация на повърхностния слой и промяна на цвета на бетона в различните 

участъци на повърхността му; 

- Напукване от пластично съсъхване – горещото време ускорява загубата на влага от 

повърхността на бетона. Ако интензивността на изпарението надвиши скоростта на 

водоотделянето, настъпва изсъхване на повърхността и съсъхване на бетона в 

повърхностния слой. Щом напреженията от съсъхването превишат якостта на опън 

на бетона настъпва пукнатинообразуване, като дълбочината и ширината на 

пукнатините може да са значителни, тъй като якостта на опън на пресния бетон е 

много ниска. 

- Топлинно пукнатинообразуване – бетонът е подложен на риск от температурно 

пукнатинообразуване, поради рязко повишаване на температурата във вътрешността 

му. Бързата промяна на температурата по повърхността води до получаване на 

недопустим температурен градиент. По-топлата вътрешна част на бетона ограничава 

деформациите на бетона в повърхността, който се стреми да се свие, ако топлинните 

напрежения превишат якостта на опън на бетона, която е твърде ниска в ранна 

възраст, се стига до формиране на пукнатини. Обикновено, рискът от образуване на 

пукнатини е по-висок при елементите с по-голяма дебелина. 

 

Методика на изследванията 

Изследванията за влиянието на състава и грижите в ранна възраст върху якостта и 

големината на съсъхване в ранните срокове на втвърдяване, обхващат следните фактори:  

Вид на цимента – СЕМ I (БДС EN 197-1) и СЕМ II; 

- големина на водоциментното отношение w = В/Ц = 0,45÷0,60; 

- химични добавки, забавящи втвърдяването на бетона; 

- използване на предпазни средства - полимерни състави (curing compoundс , 

полимерни фолиа и др.) за намаляване на процесите на изпаряване на водата от 

бетонната смес и бетона след бетонирането, с цел намаляване на съсъхването в 

ранните срокове. 

Влиянието на споменатите по-горе фактори, които рефлектират върху големината на 

съсъхването и върху други свойства на бетона (водопопиваемост, якост на опън при 

огъване), са подложени на изследване за различни състави, при което са използвани 

методите, дадени в съответните БДС EN, отнасящи се за изпитване на тези свойства на 
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бетона. 

Специално внимание е обърнато на изследването за определяне на съсъхването на 

бетона в ранните срокове, като за град Багдад, Република Ирак са моделирани в лабораторни 

условия параметрите на топъл и сух климат (температура на въздуха 37 - 40˚С) и 

относителна влажност 30 – 35%. 

Съсъхването на отделните серии от бетона, кореспондиращи на планирания 

експеримент, е определено на база пробни тела призми 10/10/40 cm, при база от 200 mm. 

Измерванията са изпълнени с индикаторни деформометри, тип „ХУГЕНБЕРГЕР”. 

Част от пробите, в съответствие с планирания експеримент, са обработени още на 6-тия 

час след бетонирането с полимерни състави, които се нанасят чрез разпръскване върху 

повърхността им, така че да се образува сух филм, с дебелина 0,15÷0,2 mm. Този полимерен 

филм силно възпрепятства изпарението на вода от бетона в ранните срокове на 

втвърдяването. 

На база на климатоложки данни за гр. Багдад (Р. Ирак) през летния период (април-

септември) е установено, че през по-голямата част от деня температурата на въздуха е в 

интервала 37÷40 С, а относителната влажност - 30÷35%. Такава температура и относителна 

влажност на въздуха са моделирани за отлежаване на пробите в лабораторни условия. 

 

Състав на бетоните 

Изготвени са състави на бетон, отговарящи на клас В35, с клас по консистенция S 3, 

подходящи за полагане с бетон помпа, на база портландцимент CEM I 42,5 N, с използване 

на суперпластифицираща добавка. 

Водоциментното отношение на съставите е варирано на три нива, както следва: 

- I състав – В/Ц=0,42 

- II състав – В/Ц=0,46 

- III състав –  В/Ц=0,50 

Количеството на цимента за горните горните три състава за един m
3
 бетонна смес е 

следното: 

- I състав – СЕМ II 42,5 N – 400,0 kg; 

- II състав – СЕМ II 42,5 N – 420,0 kg; 

- III състав – СЕМ II 42,5 N – 440,0 kg. 

Пясъкът за направа на бетон е речен, с модул на едрината Мe= 2,85. Единият добавъчен 

материал е трошен камък от доломит от фракциите 4÷8 mm, 8÷16 mm и 16÷24 mm.  

Освен това, че е изготвен и модифициран състав №II a, за който е използвана дисперсна 

армировка от полипропиленови фибри с дължина 15.0 mm в количество 0,900 kg за куб. м 

бетонна смес. 

В лабораторно помещение са моделирани следните температурно-влажностни условия: 

- температура на въздуха - 37÷40˚C; 

- относителна влажност на въздуха - 30÷35˚C. 

Контролната серия от пробни тела – кубчета със страна 10 cm и призми с размери 

10/10/40 cm, е отлежавала при температура на въздуха 37÷40˚C и относителна влажност на 

въздуха 30÷35% още от момента на формуването им, без предприемане на допълнителни 

мерки за ограничаване на изпарението на вода от повърхността на бетона. 

Изготвена е серия от проби – близнаци, които веднага след бетонирането са обработени 

със защитен състав на база течен парафин, който възпрепятства изпарението на влага от 

повърхността му. След декофриране на пробите, те са обработени с този състав от всичките 

им страни. 

На определени призматични пробни тела са залепени марки с база 200 mm за 

определяне големината на съсъхването на бетона от различните серии в ранните срокове на 

втвърдяването (до 14-то денонощие), посредством индикаторни деформометри, тип 

(«ХУГЕНБЕРГЕР»), с точност от 0,001 mm. 
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Опитни резултати 

Якостта на натиск на бетона беше определена, в съответствие с изискванията на 

БДС EN 12390-3 на възраст 7 и 28 дни. Получените резултати са представени в табл.1 по 

серии: 

Табл.1 Якост на натиск на контролна серия от пробни тела, 

без защитни мерки по отношение на бетона 

Якост на натиск, 

на възраст: 
Състав I Състав II Състав II a Състав III 

7-ми ден, N/mm
2
 16,8 14,1 15,2 13,4 

28-ми ден, N/mm
2
 25,4 22,3 23,2 20,7 

 

Якостта на опън при огъване на втвърдения бетон в определена съгласно 

БДС EN 12390-5, върху призматични пробни тела (табл.2): 

 

Табл.2 Якост на натиск на контролна серия от пробни тела, 

без защитни мерки по отношение на бетона 

 Състав I Състав II Състав II a Състав III 

Якост на опън при 

огъване, N/mm
2
 

5.3 4.7 5.1 4.1 

 

Получените стойности за мярката на съсъхване на изследваните пробни тела от 

втвърден бетон с показани в таблица 3 

 

Табл.3 Съсъхване на втвърден бетон от контролна серия от пробни тела, 

без защитни мерки по отношение на бетона 

Съсъхване, на 

възраст: 
Състав I Състав II Състав II a Състав III 

3-ти ден, mm/m 0.17 0.21 0.19 0.24 

7-ми ден, mm/m 0.28 0.34 0.31 0.38 

14-ти ден, mm/m 0.38 0.46 0.43 0.52 

 

Аналогични свойства са определени при паралелно изпитване на бетони, при които са 

взети предварителни мерки за ограничаване на изпарението на вода от бетона. Получените 

резултати са показани в табл. 4, 5 и 6. 

 

Табл.4 Якост на натиск на контролна серия от пробни тела, 

със защитни мерки по отношение на бетона 

Якост на натиск, 

на възраст: 
Състав I Състав II Състав II a Състав III 

7-ми ден, N/mm
2
 28.4 27.6 28.0 26.4 

28-ми ден, N/mm
2
 44.1 43.6 42.8 42.5 

 

Табл.5 Якост на натиск на контролна серия от пробни тела, 

със защитни мерки по отношение на бетона 

 Състав I Състав II Състав II a Състав III 

Якост на опън при 

огъване, N/mm
2
 

7.9 7.5 8.1 7.1 
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Табл.3 Съсъхване на втвърден бетон от контролна серия от пробни тела, 

със защитни мерки по отношение на бетона 

Съсъхване, на 

възраст: 
Състав I Състав II Състав II a Състав III 

3-ти ден, mm/m 0.09 0.11 0.11 0.14 

7-ми ден, mm/m 0.16 0.18 0.19 0.21 

14-ти ден, mm/m 0.21 0.24 0.23 0.27 

 

Дискусия на получените експериментални резултати и заключение 

От проведените експериментални изследвания и получените резултати могат да се 

направят следните по-важни изводи: 

1. Повишената температура в съчетание с ниска относителна влажност на въздуха, 

предизвиква дефицит на влага във втвърдения бетон. Вследствие на това всички 

изследвани състави не могат да постигнат клас по якост на натиск, по-висок от В20, 

при проектен В 35 

2. Пробните тела от незащитен бетон имат на 14-я ден големина на съсъхването в 

диапазона 0,38÷0,52 mm/m', което е твърде голямо и в реалните конструкци води до 

образуването на пукнатини в бетона. 

3. Пробите, които са обработени с повърхностен филм, на база парафинова емулсия 

при еквивалентни термо-влажностни условия, постигат бетон клас В35.  

4. Защитените пробни тела на 14-я ден имат големина на съсъхването, в диапазона 

0,09÷0,27 mm/m, което е средно два пъти по-малко, в сравнение с контролната серия, 

при която, че не са предприети мерки за намаляване на изпарението на вода от 

повърхността на бетона. 

5. Бетонът с дисперсна армировка от полипропиленови фибри (Състав II а) има 

незначително по-голяма якост и по-малко съсъхване, в сравнение със Състав II без 

дисперсна армировка. Очаква се влиянието на дисперсната армировка да бъде по-

съществено при ограничени условия на съсъхване, което е обект на друго 

изследване. 

В заключение трябва да се каже, че втвърдяването на бетона в условията на горещ и сух 

климат, характерен за района около гр. Багдад е съпроводено с интензивно изпарение на вода 

от повърхността на бетона. То е толкова интензивно, че е в състояние да повлияе на хода на 

хидратационните процеси на цимента и да ги забави значително. В резултат на споменатите 

условия на втвърдяване, якостните характеристики на втвърдения бетон се понижават 

значително – почти два пъти, а влажностното съсъхване се удвоява. Това налага да се 

предприемат незабавни мерки за ограничаване на изпарението на вода от повърхността на 

бетона – поддържане във влажно състояние, нанасяне на защитни състави и др., на практика 

единствено по този начин може да се постигнат проектните параметри на втвърдения бетон. 
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Резюме 

В настоящата статия са представени резултати, получени при определяне на 

коефициента на топлопроводност на топлоизолационен материал АКТЕРМ като е използван 

метода на неограничения плосък слой.  

Топлоизолационното покритие AKTEPM принадлежи към новите енергийно ефективни 

материали с енергоспестяващ и антикорозионен ефект. То представлява акрилен разтвор на 

водна основа и е алтернатива на стандартните материали за декоративно оформление на 

стенни повърхнини. Притежава ниска топлопроницаемост, дължаща се основно на нисък 

коефициент на топлопроводност. 
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Abstract 

This article presents the results from the determination of the thermal conductivity of 

insulating material AKTERM by using the method of infinite flat layer.  

Heat insulating coating  AKTEPM belongs to new energy efficient materials with energy-

saving and anti-corrosion effect. It is acrylic water-based solution, an alternative to conventional 

decorative coating materials for wall surfaces. It has low heat penetrability due to its low thermal 

conductivity. 
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1. Въведение 

През последните години темата за саниране на стари и изграждане на 

енергийноефективни нови сгради е особено актуална. Една от причините човечеството да 

започне да мисли в тази посока е глобалното затопляне на планетата и породените от него 

неблагоприятни климатични промени. Огромна част от природните ресурси се използват за 

производство и пренос на енергия, а това винаги е съпроводено с натоварване на 

екологичната система и потенциални рискове за бъдещето.  

Основните показатели, на които трябва да отговаря всеки съвременен продукт, 

предназначен за промишлеността, транспорта и бита са цена, енергийна ефективност и 

екологичност. От тях особено важна е енергийната ефективност, тъй като тя определя 

възможностите и сроковете за изплащане на продукта при бъдещото му използване и 

конкурентноспособността на производството, в което той участва. 

Намаляването на загубите при производството, транспорта и потреблението на топлина 

е един от начините за повишаване на енергийната ефективност. За целта се създават нови 

топлоизолационни покрития, които не са лукс, а задължителен компонент за всяка 

съвременна сграда. Използването на съвременни топлоизолационни покрития води до 

съществено намаляване на топлинните загуби.  

Най-перспективните към момента топлоизолационни средства са покрития, които при 

относително тънък слой на нанасяне (примерно до 1 mm) имат много високи 

топлоизолационни свойства. Освен това те са с много добри екологични и естетични 

качества. Най-често срещани и особено перспективни са топлоизолационните покрития, 

които са на водна основа с емулгиращ пълнеж и диспергирани в него топлоизолационни 

керамични и/или силиконови кухи микросфери.  

Термокерамичните покрития са популярни в редица страни, а в последните години  и 

на нашия пазар се появиха техни представители. Те се предлагат както за вътрешно, така и за 

външно нанасяне. Те предлагат елегантно решение на редица проблеми, свързани с 

енергийната ефективност и оптималния топлинен комфорт в жилищни и обществени сгради. 

Важно е да се отбележи, че те са изключително подходящи за нанасяне върху фасади на 

сгради - паметници на културата. 

От изложеното до тук става ясно, че постоянно променящите се условия и изисквания 

налагат непрекъснато търсене на нови решения. Според различните производители на 

топлоизолационни покрития коефициентът на топлопроводност на предлаганите от тях 

продукти е в различни граници. 

Във връзка с очакваното масово навлизане в практиката на тези и подобни свръхтънки 

топлоизолационни покрития, очевидна е необходимостта от контрол на декларираните им 

параметри и най-вече на коефициента на топлопроводност [1, 2, 4]. 

В настоящата работа е изследван коефициентът на топлопроводност на 

топлоизолационното покритие АКТЕРМ.  

АКТЕРМ е топлоизолационен материал, който превъзхожда по своите топлофизични 

свойства известните негови аналози. Серията термобои АКТЕРМ това са съвременни 

екологично чисти композиционни материали, състоящи се от полимерна матрица и пълнеж, в 

ролята на който са кухи микросфери. След изсъхване и полимеризация се образува покритие, 

което изпълнява ролята на топлинно огледало и осигурява устойчива температурна бариера. 

Поради високата степен на запълване с микросфери, съдържащи разреден въздух, 

полученото покритие притежава изключително нискък коефициент на топлопроводност. 

Топлоизолационното покритие АКТЕРМ е течна композиция на водна основа, 

състояща се от синтетичен каучук, акрилни полимери, диспергирани в тази композиция 

керамични и силиконови кухи сфери (с размери съответно 0.01 mm и 0.02 мм), а така също 

оксиди на титан, калций и цинк [3]. 

 

2. Експериментална постановка 

За експериментално определяне на коефициента на топлопроводност на 
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топлоизолационен материал АКТЕРМ е използван метода на неограничения плосък слой. За 

целта е използвана апаратура (стенд), която работи по този метод, наречен още „Метод на Д-

р Бок”. Той е показан на фиг.1. Стендът служи за определяне на коефициента на 

топлопроводност λ в диапазона от 0,029 до 1,98 W/(m.K) (0.025÷1.7 kcal/(m.h.grad)) на 

естествени и синтетични дребнопористи, пористи и влакнести материали. 

 

 

Фиг.1 Стенд „Д-р Бок” 

 

Принцип на действие на стенда – между две плоски плочи с различни температури се 

поставя опитния образец. Плочата с по-висока температура (горещата плоча) поддържа 

постоянна температура чрез подаване на електрическа енергия. Температурата на по-

студената плоча (студената) се поддържа постоянна чрез отвеждане на топлина посредством 

вода. Горещата плоча се обхваща от предпазна плоча със същата температура, вследствие на 

което се предотвратяват загубите на топлина към околното простронство и топлинния поток 

се насочва към образеца. Така при квазистационарен режим подаваната електрическа 

мощност към горещата плоча е пропорционална на топлинния поток към образеца – фиг.2. 
 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 Принципна схема на стенд „Д-р Бок” 
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Коефициентът на топлопроводност на топлоизолационното покритие АКТЕРМ не може 

да бъде определен директно, тъй като стойността за λ няма да е в интервала от 0,029 до 

1,98 W/mK. За да се извърши експеримента е необходимо да се използва материал, на който 

топлофизичните характеристики са добре познати и върху него да се нанесе покритието 

АКТЕРМ.  

По този начин образецът става двуслоен и експериментално може да бъде определен 

еквивалентният коефициент на топлопроводност. Измерват се с достатъчна точност 

дебелините на основния слой материал и на слоя топлоизолационно покритие.  Термичното 

съпротивление на образеца е сума от термичните съпротивления на основната плоча и на 

нанесеното покритие: 

 

актм

eкв м акт

δ δδ
= +

λ λ λ



        (1) 

Коефициентът на топлопроводност на покритието се пресмята по зависимостта: 

акт
акт

м

eкв м

δ
λ =

δ δ

λ λ

 

       (2) 

където: 

λакт - коефициент на топлопроводност на АКТЕРМ, W/(m.K); 

δакт – дебелина на слоя АКТЕРМ, m; 

δ∑   – сумата от дебелините на основната плоча и слоя АКТЕРМ, m; 

λекв– еквивалентния коефициент на топлопроводност, който се измерва 

експериментално с помощта на стенда „Д-р Бок”, W/(m.K) 

δм - дебелина на основната плоча, m 

λм - коефициент на топлопроводност на основната плоча, W/(m.K). 

За определяне на коефициента на топлопроводност на топлоизолационното покритие 

АКТЕРМ е прието, то да бъде нанесено върху стъклена плоча и гипсокартон, с размери 

0,22х0,22х0,008m, съответно фиг.3а и 3б. 

 

 

 

 

 

а) стъкло и АКТЕРМ     б) гипсокартон и АКТЕРМ 

Фиг. 3 Опитни образци с нанесен слой термоизолационно покритие АКТЕРМ 

 

За да се получи коефициент на топлопроводност на топлоизолационното покритие 

АКТЕРМ с по-голяма точност е необходимо да се направи експеримент само със стъклото. 

По този начин се определя експериментално коефициента на топлопроводност на стъклото – 

величината λм във формула (2). 
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3. Експериментални резултати 

На базата на описаната по-горе експериментална постановка са проведени 

13 експеримента. 

Експеримент № 1 

От таблица за топлофизичните характеристики на строителните материали е взета 

стойността за коефициента на топлопроводност на стъклото λст = 0,81 W/(m.K), която е 

необходима за определяне на диапазона на работа на стенда. От диаграмата на обхвата на 

използване на уреда (фиг. 4) се вижда, че дебелината на образеца не влиза в обхвата на 

използване на уреда. За целта е необходимо да се използва образец от стъкло с по-голяма 

дебелина, а именно δст = 0,015 m. По този начин е удовлетворено изискването за обхвата на 

уреда. От същата диаграмата е отчетено, че обхвата на стенда е на позиция № 12. 

 

Фиг. 4 Диаграма за обхвата на използване на уреда 

 

Образецът е поставен между студената и топлата плоча, като предварително всички 

контактни повърхности са добре почистени. Чрез микрометрите, които предварително са 

настроени на дебелина, по-малка от тази на образеца са измерени дебелините в четирите 

среди на стените на стъклото. След това е поставена предпазната кутия (кожух) на плочите. 

След като е установено, че няма нужда от допълване на термостатите с дестилирана вода и 

електрическата мрежа е в изправност, стенда е включен чрез неговия захранващ по 

напрежение ключ. Позицията на стрелката, показваща стойността на консумираното 

напрежение, трябва да е в червения сектор на скалата, в противен случай е необходима 

корекция с 5-позиционния ключ на стенда. 

След достигане на установения режим на работа на уреда, са извършени отчитания на 

показанията на температурата на околния въздух, температурата на охлаждащата вода от 

водопровода, електромера на стенда и температурите на входа и изхода на студената и 

предпазната плоча, на всеки 30 min в продължение на 2,5 h. Въз основа на получените 

стойности е изчислен коефициента на топлопроводност на стъклото. На фиг. 5 е показан 

стандартен протокол на използвания стенд, попълнен с резултатите от експеримент № 1. 

Получена е стойност за коефициента на топлопроводност на стъклото λст =0,748 W/(m.K). 

Експериментално получената стойност за коефициента на топлопроводност на 

стъклото е близка до табличната, но не съвпада с нея, а се различава с 6,2%. 
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Експеримент № 2  

Направен е експеримент с образец от гипсокартон с дебелина δгипсокартон = 12,56 m. При 

това изследване, проведено в същата последователност като първия експеримент е получена 

стойност за коефициента на топлопроводност на гисокартона, а именно 

λгипсокартон = 0,187849 W/(m.K).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За намиране на коефициента на топлопроводност на топлоизолационното покритие 

АКТЕРМ се използва λст от експерименти от № 3 до № 10 и λгипсокартон от експерименти от 

№ 11 до № 12. 

Експеримент № 3 

Използван е образец от стъкло с дебелина δст = 0,008 m и върху него е нанесено 

покритието АКТЕРМ. Нанасянето на топлоизолационното покритие е извършено с 

разпръсквач (пистолет за боядисване) с дюза 1,5 mm, като предварително течното 

топлоизолационно керамично покритие е прецедено през цедка с размер на отвора 0,12 mm, 

за постигане на по-гладък слой и отстраняване на по-едрите частици. След полимеризация на 

покритието е измерена дебелината на образеца от стъкло и АКТЕРМ. Нанесеният слой от 

топлоизолационното покритие АКТЕРМ е със средна дебелина δакт = 0,3647 mm. 

Образецът е поставен в стенда с изолационното покритие към студената плоча на 

уреда. Изследването протича по аналогичен начин, както при стъклото, но въз основа на 

дебелината и очакваната стойност на еквивалентния коефициент на топлопроводност, 

обхвата на стенда се променя на позиция № 5. След отчитане на стойностите от 

експеримента, се изчислява λекв = 0,052 W/(m.K). По формула (2) сe определя 

λакт = 0,0029 W/(m.K). 

Експеримент № 4 

Към топлоизолационното покритие АКТЕРМ на образеца е нанесен допълнителен 

Фиг. 5 Протокол от eксперимент № 1 
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слой, увеличаващ дебелината му (δакт = 0,4125mm). Образецът е поставен в стенда с 

покритието АКТЕРМ към топлата плоча на уреда. Резултатът от този опит е 

λекв = 0,0463734 kcal/mhgrad, следователно λакт = 0,0028 W/(m.K).  

Разликата в стойностите на коефициента на топлопроводност на топлоизолационното 

покритие АКТЕРМ между двата експеримента е много малка. 

Експеримент № 5 

При този експеримент, дебелината на стъклото, което се използва за основа, е измерена 

в лабораторни условия в 144 точки, с точност до 0,001 mm. Взета е средната стойност от това 

измерване δст = 7,78972 mm. Върху една от страните на стъклото е нанесено 

топлоизолационно покритие АКТЕРМ и отново е измерена дебелината в същите точки, при 

същите условия. Средната дебелина на образеца от стъкло и АКТЕРМ е δ = 8,0546 mm. 

Следователно средната дебелина на покритието АКТЕРМ върху този образец е 

δ = 0,26488 mm. 

Новият образец е поставен в стенда с покритието АКТЕРМ към студената плоча на 

уреда. Въз основа на получените резултати за λакт от експериментите с предните образци, 

обхвата на стенда се променя в позиция № 6. Експериментът протича по същия начин. 

Получава се резултат за λекв = 0,05599 kcal/mhgrad, следователно λакт = 0,00233 W/(m.K). 

Експеримент № 6 

Проведен е същият експеримент, за сравнение на получените данни. 

Топлоизолационното покритие АКТЕРМ е към студената плоча на стенда. Получава се 

резултат за λекв = 0,05478 kcal/mhgrad, следователно λакт = 0,00228 W/(m.K). 

Експеримент № 7 

Направен е същият експеримент, както експ. №5 и експ. №6, но с топлоизолационния 

слой към топлата плоча на стенда. След очитане на данните за стойността на еквивалентния 

коефициент на топлопроводност се получава λекв = 0,0538 kcal/(m.h.grad), следователно 

λакт = 0,00224 W/(m.K). 

Експерименти № 8, № 9 и № 10 

Направени са същите експерименти, както експ. № 7. Данните за стойността на 

получения еквивалентен коефициент на топлопроводност са дадени в табл.1. 

Експеримент № 11 

При този експеримент е използван гипсокартон, който се използва за основа. Взета е 

средната стойност за дебелината от това измерване δгипсокартон = 12,560 mm. Върху една от 

страните на гипсокартона е нанесено топлоизолационно покритие АКТЕРМ и отново е 

измерена дебелината в същите точки, при същите условия. Средната дебелина на образеца от 

гипсокартона и АКТЕРМ е δ = 13,5575 mm. Следователно средната дебелина на покритието 

АКТЕРМ върху този образец е δ = 0,9975 mm. 

Новият образец е поставен в стенда с покритието АКТЕРМ към топлата плоча на уреда. 

Въз основа на получените резултати за λакт от експериментите с предните образци, обхвата 

на стенда се променя в позиция № 2. Експериментът протича по същия начин. Получените 

резултати за стойността на еквивалентния коефициент на топлопроводност са дадени в 

табл.1. 

Експеримент № 12 

Направен е същият експеримент, както експ. № 11. Данните за стойността на получения 

еквивалентен коефициент на топлопроводност са дадени в табл.1. 

Експеримент № 13 

Този експеримент е проведен с образец от екструдиран пенополистирен с дебелина 

δ = 20mm. От диаграмата за обхвата на използване на уреда се отчита,че ключът за обхвата 

трябва да е на позиция № 2. Изследването протича както при другите експерименти. 

Стойността, която се получава за коефициента на топлопроводност е λпенопол = 0,027 W/(m.K). 
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Въз основа на проведените експерименти и получените резултати се наблюдава, добра 

повтаряемост на проведените изпитания. Това е особено валидно за експерименти от 5 до 10, 

при които измерванията на дебелината на покритието са направени с голяма точност. 

Осредняването, само на данните от тези опити определя стойност на коефициента на 

топлопроводност 0,002356 W/(m.K). Ако в осредняването се включат и резултатите от опити 

3 и 4, където дебелината на  покритието АКТЕРМ е определена с по-малка точност, то тогава 

средната стойност на коефициента на топлопроводност е 0,002433 W/(m.K).  

От проведените експерименти 11 и 12 с гипсокартон и АКТЕРМ  е получена средна 

стойност за коефициента на топлопроводност 0,002489 W/(m.K).  

След съпоставяне на получения обобщен коефициент на топлопроводност на 

топлоизолационното покритие АКТЕРМ с този на образеца от екструдиран пенополистирен 

(експеримент № 13) се установява, че коефициента на топлопроводност на 

топлоизолационното покритие АКТЕРМ е 11,06 пъти по-малък от този на пенополистирена. 

В табл.1 са дадени получените от експериментите с топлоизолационното покритие 

АКТЕРМ резултати. 

Таблица 1 

О 

п 

и 

т 

Дебели

на на 

покри

тието 

Положение 

на 

покритието 

Средна 

подаде-

на мощ-

ност 

Среден 

топли-

нен 

поток 

Средна 

дебели-

на на 

образеца 

Средна 

темпе-

ратурна 

разлика 

Конс-

танта 

на 

стенда 

Средна 

темпе-

ратура 

Екв. 

Коефи-

циент на 

топлопро

водност 

Коефи-

циент на 

топлопро

-водност 

mm W kcal/m.h mm 
о
С кcal/m

2
 

о
С 

kcal/m.h.

grad 
W/(m.K) 

3 0,3647 
към студена 

плоча 
146,64 72,00024 8,26375 13,233 491,0 34,17 0,045105 0,00249 

4 0,4125 
към топла 

плоча 
151,84 74,55344 8,4119 13,68 491,0 34,06 0,04637 0,00284 

5 0,26488 
към студена 

плоча 
151,04 90,9412 8,07125 13,3 602,1 34,20 0,055993 0,00233 

6 0,26488 
към студена 

плоча 
151,08 90,96527 8,065 13,583 602,1 34,22 0,05478 0,00228 

7 0,26488 
към топла 

плоча 
149,16 89,80924 8,05 13,625 602,1 34,12 0,05381 0,00224 

8 0,26488 
към топла 

плоча 
153,40 92,36214 8,0546 13,00 602,1 34,31 0,0580922 0,00243 

9 0,3260 
към топла 

плоча 
145,40 71,3914 8,1157 12,0167 491,0 35,01 0,04882 0,00245 

10 0,3262 
към топла 

плоча 
144,69 70,9990 8,1157 12,175 491,0 35,00 0,0479135 0,002407 

11 0,9975 
към топла 

плоча 
152,20 23,6671 13,5575 13,3083 155,5 34,30 0,0242006 0,002404 

12 1,0275 
към топла 

плоча 
146,81 22,8274 13,5875 12,4167 155,5 34,88 0,0250767 0,002574 

 

4. Изводи и заключение 

Въз основа на проведените по-горе експерименти и получените резултати за 

топлоизолационното покритие АКТЕРМ може да бъдат направени следните изводи: 

1. Получените резултати за стойността на коефициента на топлопроводност на 

топлоизолационното покритие АКТЕРМ, нанесен върху стъкло е 0,002433 W/(m.K) и 

нанесен върху гипсокартон е 0,002489 W/(m.K). Наблюдава се, добра повтаряемост на 

получените резултати за коефициента на топлопроводност при различните основи. Това е 

основание за потвърждаване на високите топлоизолационни качества на покритието 

АКТЕРМ. 

2. Топлоизолационното покритие се нанася бързо и лесно с разпръсквач, при което 

лесно се получава  равномерен слой. 

3. След нанасяне на покритието, то засъхва бързо и механичната му здравина и 
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естетичен вид са добри. 

4. При работа с изделието (в течно състояние и като полимеризиран продукт) не се 

усеща неприятен мирис. 

Представените по-горе изводи за отделните качества на продукта и най-вече 

определеният чрез експериментални изследвания коефициент на топлопроводност са 

основание за потвърждаване възможностите за добри приложения на изследвания 

топлоизолационен материал АКТЕРМ на места, където съвременните топлоизолационни 

материали не са приложими. 
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Резюме 

Анализът на работата на термопомпените агрегати въздух-вода в летен режим се 

извършва, за да се оценят възможностите за използването им за охлаждане на сгради. За 

целта са използвани данни за външната температура на въздуха за района на гр. Варна, 

измерени през 10 минути и работните характеристики на използваната термопомпа. 

Разработена е методика, която позволява: - изчисляване на сезонната ефективност на работа 

на термопомпата; - определяне продължителността на работа на термопомпата при 

температури на външния въздух, по-ниски от проектната. 

Използването на методиката в процеса на проектиране дава възможност да се осигури 

висока енергийна ефективност на системите за охлаждане. 

Ключови думи: енергийна ефективност, охлаждаща мощност, консумирана мощност, 

термопомпа въздух-вода 

Научна област: топлотехника 
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Abstract 

The analysis of the heat pump unit of water-air type in summer conditions is carried out to 

assess the possibilities for applying them for building cooling. For achieving that, data for the 

outside air temperature in the area of the city of Varna, measured every 10 minutes and the working 

characteristics of the heat pump are used. A methodology is designed, which allows: - calculating 

the season effectiveness of the heat pump’s work; - determining the working duration of the heat 

pump in temperatures of the outside air lower that projected. 

The use of the methodology in the design process gives the opportunity to ensure a high 

energy efficiency of the cooling systems. 

Keywords: energy efficiency, cooling capacity, input power, air-water heat pump 

Scientific area: thermal technology 
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1.Въведение 

Както е добре известно, при проектирането на системите за климатизация, работещи в 

летен режим, топлинните притоци се определят при фиксирани параметри на външния 

въздух. По стойността на топлинните притоци се подбира мощността на охлаждащото 

устройство. По този начин се осигурява съответствие (равенство) между потребността от 

студ за сградата и мощността на охлаждащия източник само за един режим на работа – при 

разчетните параметри на външния въздух. 

При обследването за енергийна ефективност на сградите е необходимо възможно най-

точно да се идентифицира работата на източника на студ и да се определи неговият 

експлоатационен коефициент на полезно действие за целия охладителен сезон, т.е при работа 

на охлаждащото устройство в различни режими [1, 2]. 

 

2. Изложение 

Целта на настоящата статия е да се представи методика, с помощта на която е 

възможно сравнително точно да се определи експлоатационната сезонна ефективност на 

термопомпен агрегат въздух-вода, използван за охлаждане на сграда. 

Изходните данни, които се приема, че са известни са следните: 

- режим на работа на термопомпата (график на охлаждане); 

- локални значения на външната температура, измерени през възможно най-кратък 

период от време; 

- експлоатационни характеристики на термопомпата, определящи охладителната 

мощност и изразходваната работа като функция на температурата на водата за 

охлаждане; 

- проектна стойност на топлинните притоци на сградата, определена като 

охладителна мощност на подбраната термопомпа. 

Методиката включва следните основни етапи: 

- измерване на параметрите на външния въздух; 

- обработка на статистическите данни за температурата на външния въздух през 

дните на охладителния сезон, състояща се в установяването на броя часове, през 

които температурата на външния въздух се намира в даден температурен интервал; 

- обработка на каталожните данни за охладителната мощност и изразходваната 

работа с помощта на сплайн функции и определяне на стойностите на посочените 

величини за всяко значение на външната температура; 

- построяване на зависимостта на потребната енергия за охлаждане на сградата от 

температурата на външния въздух; 

- построяване на зависимостта на охладителната мощност на термопомпата от 

температурата на външния въздух; 

- определяне на времето, през което термопомпата работи, произвежда студ и 

покрива изцяло необходимия за сградата студ за охлаждане; 

- пресмятане на общото количество студ, произведено от термопомпата за целия 

охладителен сезон; 

- пресмятане на изразходваната работа от термопомпата  за целия охладителен сезон; 

- определяне на сезонната ефективност на термопомпата в летен режим EER. 

 

3. Резултати и анализ 

Разработената методика се илюстрира върху реален обект – сградата „Аула Максима“ 

на Варненски свободен университет „Ч. Храбър“. Тя е пететажна монолитна конструкция с 

носещи стоманобетонни греди, колони и междуетажни плочи. Застроената площ е 722 m
2
, 

разгънатата застроена площ е 2 545 m
2
, отопляемата площ е 2 545 m

2
, а отопляемият обем е 

11 168 m
3
. В сградата са поместени библиотека, книгохранилища, технологичен център и 

зала за провеждане на обществени мероприятия. През летния охладителен сезон сградата се 
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охлажда с помощта на конвектори и четири климатични инсталации.  Студоснабдяването на 

сградата се извършва с помощта на термопомпа WESPER VLH 804 LN.  

Изходна база за приложение на методиката са познаването на климатичните данни 

(температурата на външния въздух), измерени през 10 минути и таблиците с работните точки 

на термопомпата в летен режим. Данни за температурата на външния въздух са получени от 

автоматичната метеорологична станция на ТУ-Варна за летния период от 01.06.2011 г. до 

30.09.2011 г. Таблиците с работните точки на термопомпата в летен режим са публикувани в 

сайта на WESPER.  

Методиката включва следните изчисления: 

1. Определят се данните за температурата на външния въздух, които се отнасят за 

времето, през което работи термопомпата. Това са часовете от 8.00 до 18.00 ч. от 

понеделник до петък и съботните дни от 8.00 до 14 часа.  

2. За всеки интервал от 10 минути в горепосочените часови периоди се определя 

средната температура. 

3. Всяка средна температура се отнася към съответния температурен интервал. 

Дефинирани са 13 температурни интервала: 

 

tcp < 25;     25  tcp < 26;      26  tcp < 27;       27  tcp < 28; 

28  tcp < 29;     29  tcp < 30;      30  tcp < 31;        31  tcp < 32; 

32  tcp < 33;     33  tcp < 34;       34  tcp < 35;       35  tcp < 36;       tcp> 36. 

4. В таблица 1 са представени броя 10-минутни интервали за месеците юни, юли, 

август и септември 2011г., както и общото време в часове, през което средната 

температура е била в съответния интервал, а на фиг.1 са представени резултати от 

пресмятанията графично.  
 

Таблица 1 

№ Интервали Юни Юли Август Септември Време 
Ел.мощност 

средна 

Студова 

мощност 

средна 

 
о
С     h kW kW 

1 tcp < 25 1010 315 423 876    

2 25  tcp < 26 172 82 321 242 136,17 58,0423 211,788 

3 26  tcp < 27 154 162 368 127 135,17 59,138 209,748 

4 27  tcp < 28 89 226 235 55 100,83 60,2537 207,678 

5 28  tcp < 29 25 317 75 19 72,67 61,3848 205,582 

6 29  tcp < 30 14 190 59 24 47,83 62,527 203,464 

7 30  tcp < 31 0 74 14 1 14,83 63,675 201,328 

8 31  tcp < 32 0 55 25 0 13,33 64,825 199,178 

9 32  tcp < 33 0 19 4 0 3,83 65,972 197,018 

10 33  tcp < 34 0 1 0 0 0,17 67,112 194,852 

11 34  tcp < 35 0 0 0 0 0 68,24 192,684 

12 35  tcp < 36 0 0 0 0 0   

13 tcp> 36 0 0 0 0 0   

Общо     524,8   
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 Фиг.1. 

 

От каталога на WESPER (TM VL 410-N.1 GB, April 2007) са използвани представените 

по-долу в таблица 2 данни за охладителната мощност (Cooling Capacities) и електрическата 

мощност на компресорите (Input power) при различни стойности на температурата на 

външния въздух (Condenser entering air temperature) и различна температурата на 

напускащата изпарителя вода (Leaving water temperature - LWT). 
 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

5. При избрана изходяща за изпарителя на термопомпата температура на водата 7
o
C 

са определени стойностите за консумираната електрическа мощност (Input power, 

kW) и охладителната мощност (Cooling capacities, kW) за температури 25, 30, 32, 

35, 40 и 44
о
С. Необходимите данни за горепосочените величини в междинните 

стойности на температурата на външния въздух са получени чрез сплайн 

интерполация. Резултатите са обработени с MS Excel и са дадени в табл. 3. 
 

Таблица 3 

T, 
o
C 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Ел. мощност, 

kW 
57,5 58,6 59,7 60,8 61,9 63,1 64,2 65,4 66,5 67,7 68,8 

Охладителна 

мощност, kW 
212,8 210,8 208,7 206,6 204,5 202,4 200,3 198,1 195,9 193,8 191,6 

 

В таблица 3 е зададена електрическата мощност, необходима за задвижване само на 

компресорите. 
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6. По данните от табл. 3 се построява 

характеристиката на термопомпата – 

зависимостта на охладителната 

мощност на термопомпата от 

температурата на външния въздух 

(права 2 от фиг.2). От друга страна, 

използвайки данните от проекта на 

климатичната инсталация, се 

построява зависимостта на 

потребната мощност за охлаждане 

от температурата на външния 

въздух (права 1 от фиг.2). 

Съотношението между стойностите на 

потребната охладителна мощност и 

охладителната мощност на термопомпата при дадена температура на външния въздух 

определя времето, през което термопомпата работи за да произведе необходимото 

количество студ за сградата 

 

,

,

,

.b i i

p i

HP i

Q

Q


           (1) 

където:  

Qb,i e потребната охладителна мощност на сградата за i-тия температурен интервал, kW; 

τi e броя часове през охладителния сезон, в който температурата на външния въздух е в 

i-тия температурен интервал, h;  

QHP,i e охладителната мощност на термопомпата за i-тия температурен интервал, kW; 

τp,i e броя часове през отоплителния сезон, през които термопомпата работи за да 

произведе необходимия за сградата студ. 

 

По броя часове τp,i, охладителната мощност на термопомпата и изразходваната работа 

за задвижване на термопомпата се определят количеството студ, произведено за целия 

охладителен период Qi и общото количество изразходвана работа Li за всеки температурен 

интервал. Резултатите от пресмятанията са показани в табл.4. 

Таблица 4 

Интервали τi QHP,i Qb,i τp,i LHP,i Qi Li 

t
о
С h kW kW h kW kWh kWh 

tcp < 25        

25  tcp < 26 136,17 211,8 9,25 5,95 58,04 1260,2 345,4 

26  tcp < 27 135,17 209,8 27,75 17,9 59,13 3755,0 1058,0 

27  tcp < 28 100,83 207,7 46,25 22,5 60,25 4673,0 1356,0 

28  tcp < 29 72,67 205,6 64,75 22,9 61,38 4708,0 1406,0 

29  tcp < 30 47,83 203,5 83,25 19,6 62,52 3989,0 1225,0 

30  tcp < 31 14,83 201,3 101,75 7,5 63,67 1510,0 477,5 

31  tcp < 32 13,33 199,2 120,25 8,04 64,82 1602,0 521,2 

32  tcp < 33 3,83 197,0 138,75 2,7 65,97 532,0 178,1 

33  tcp < 34 0,17 194,9 157,25 0,14 67,11 27,3 9,4 

34  tcp < 35 0 192,7 175,5 0 68,24   

35  tcp < 36 0  194,25 0 58,043   

tcp> 36 0   0 59,13   

sum    107,23  22056,5 6576,6 

Фиг.2 
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При сумиране на Qi и Li за всички температурни интервали се получава общото 

количество произведен студ Q и общото количество изразходвана работа в компресорите. 

При известни стойности на мощностите, необходими за задвижване на вентилаторите 

на кондензатора, се пресмята и работата Lv, изразходвана в тях. Тази работа се добавя към 

работата на компресорите L. 

Сезонната ефективност на работата на термопомпата в летен режим се определя от 

съотношението: 

 

3,17
v

Q
EER

L L
 


        (2) 

 

7. При моделиране на процеса на охлаждане в програмния продукт ЕАВ на ТУ-

София, величината КПД на студопроизводство е 317%. 

 

4. Заключение 

Представената методика позволява със задоволителна точност да се определи 

сезонната ефективност на термопомпен агрегат, работещ в охладителен режим. Важно 

условие за получаването на надежни резултати е познаването на локалното изменение на 

температурата на външния въздух. Точността на методиката ще се повиши, ако в нея се 

включат пресмятания на допълнителните разходи на енергия за компенсиране на топлинните 

притоци на сградата в часовете от охладителния сезон, когато термопомпата е изключена. 

Съпоставката на ефективността на работа на термопомпен агрегат в летен и зимен 

режими [3] показва, че по-висока е сезонната ефективност през летния период на 

експлоатация. Този резултат се обяснява с по-малката разлика в средноинтегралните 

температури на двата топлинни източника в летен режим. 
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ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКИ СТОМАНЕНИ СТЕНИ 

В УСЛОВИЯ НА ТОПЛО И ПАРО ПРОВОДИМОСТ 
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Резюме 

Леките стоманени преградни стени са съставни конструктивни елементи, които се 

изграждат от различни материали. Свойствата на материалите, които се използват за 

направата  на строителни елементи, са важни от гледна точка на изпълнението и функцията 

на конструкцията. Не може да се гарантира целостта на системата, при неподходящо 

подбрани материали и техни покрития, съобразени с техническите им характеристики. 

Ситуацията се усложнява при въздействие на някои вътрешни и външни условия на околната 

среда, които първоначално влошават материала и в по-късните етапи на експлоатация водят 

до разрушения. Поради тази причина,  избора на материал, якостта му и съвместимостта му с 

всеки друг материал, е от съществено значение. В настоящето проучване, топло-и паро 

проницаемостта при проектиране на леки външни стоманени стени, е в съответствие с 

изчислителния метод, даден в турския стандарт TS 825 "Правила за топлоизолация на 

сгради". След провеждането  на изследванията, са направени някои предложения за избор на 

подходящи материали в зависимост от топло и паро проводимостта им при различни 

климатични условия. 

Ключови думи: лека стоманена стена, топло-и паро проводимост, структура на 

материала, кондензация 
 

THE CHOICE OF MATERIALS IN TERMS OF THERMAL AND 

STEAM CONDUCTION IN THE LIGHT STEEL CONSTRUCTION WALLS 
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Summary 

The light steel construction walls are composite structure elements which are composed of 

different materials’ being put together. The properties of materials to be used in the formation of 

construction elements are important in terms of fulfilling the function of the structure and providing 

system integrity. Ensuring the integrity of the system, if the light steel material is not detailed 

accurately and chosen the appropriate covering according to its technical characteristics, it can be 

easily affected by the impact of structure physics. This situation, under the effects of some internal 

and external environment conditions, causes deterioration initially in the material and in the later 

stages on the carrier system. For this reason, while selecting the material, the strength of the 

materials and their compatibility with each other as well as with the light steel system is very 
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important. 

At this study, thermal and steam conduction in design of outer walls of light steel are 

examined in accordance with the calculation method in Turkish Standard TS 825 “Rules of Thermal 

Insulation in Buildings”. After all these examinations, some suggestions are made for the choice of 

appropriate materials depending on the transition of heat and steam values in different climatic 

conditions. 

 

Key words: Light steel wall, thermal and steam conduction, structure material, condensation 

 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, depletion of the energy sources as a result of increasing need for energy made it 

necessary to make use of energy more efficiently. Increasing use of energy in parallel with the 

industrial developments has led the countries to make new regulations concerning the energy 

consumption. “In Turkey, 80% of energy is used for heating and cooling in buildings [1]”. 

Climatic conditions is an important parameter for the cooling and the heating of buildings.“ 

Climatic conditions have an important effect on a building’s energy consumption. For this reason, 

selection of materials and the design of construction techniques must be considered together in 

order to minimize the effect of climatic conditions [2]”. One of the legal arrangements made for this 

purpose in Turkey is the regulation of Energy Performance in Buildings and it came into force on 

December 5, 2008. In accordance with the new regulation, it has been started to issue Energy 

Performance Certificate (EPC) by determining the energy consumption of the building when it is in 

the project phase. This standardization in the energy consumption of buildings makes it necessary to 

pay attention on the selection of materials and the insulation applications to improve the energy 

performance of the building which is still in the project phase. 

In terms of energy conservation in buildings, thermophysical performance of the wall element 

must be seen as an important parameter. In traditional construction systems, the thickness of the 

wall, which is bigger in size than the new ones, is an important factor for the heat and vapor 

transmission; however, with the introduction of new construction materials the thickness of the wall 

has decreased, and thus heat loss from the building’s envelope has begunto increase. Since the wall 

element which is in the building’s envelope affects the comfort, novel construction techniques and 

materials must be evaluated in accordance with the climatic conditions, in which the buildings are 

built [3]. 

Today, one of the new materials is light steel. Light and thin steel sections which are shaped 

in the cold are laid together to form carriers of wall and floor and this system is called “Light Steel 

System”. By covering the surfaces of this system with plate-shaped materials building’s envelope 

and divisive internal materials are formed. 

Problems resulting from the heat and steam transmission from building’s envelope; and also 

the damages resulting from selecting improper materials as well as their wrong usage and 

application cause great economic losses. It can be said that through thermal insulation heat loss 

decreases and energy consumption falls because of the heat kept in the building. In order to 

implement thermal comfort conditions in buildings, heat insulation and humidity control should be 

considered together as a whole, not independently from each other [4]. 

 

2. FORMATION OF THE LIGHT STEEL SHELL OF THE BUILDING AND ITS 

PROTECTION 

Ligtht Steel Frame System is a carrier system composed of ligth steel sections shaped in the 

cold. Carrier systems and the sections used in the light steel structures are completely different from 

the steel structures. The scheme of the light steel system, in principle, is similar to the rational 

wooden frame building systems used in Turkey (Figure 1). 

The frame system which is created is filled with insulation materials and by covering the 

internal and external surfaces of the wall with plate panels a composite wall is created (Figure 2). 
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Between the sections fire resistant protective materials can be put [5]. 

 

  

Figure 1. Light Steel System [6]                        Figure 2. Light Steel Wall Structure [8] 

 

Exterior wall applications in light steel systems are divided into two categories; in the first 

one there is left air space on the exterior side of the wall and in the other one without leaving air 

space the wall is covered with a coating [6]. 

The applications where air space is left depends on the principle of covering the outer surfaces 

with supplementary sections. To prevent condensation the air space between the wall and the 

coating material provides a high performance. But in such applications the starting and ending 

points of the air wells must be calculated accurately and detailedly. 

In wall applications, where no air space is left, the steam and the condensation which will 

occur in the thermal insulation or on the outer surface won’t be able to dry, and thus it will affect 

the thermal comfort of the residents and will cause corrosion problems by damaging the steel plates 

seriously. 

Light steel systems have their own advantages such as high strength and resistance to 

earthquake loads; on the other hand, since the thermal conductivity of the steel is high, it makes it 

difficult to keep the comfort temperature indoors and in the building elements and also it can cause 

condensation in the exterior profiles [7]. 

 

3. SAMPLE ANALYSIS OF LIGHT STEEL EXTERIOR WALLS 

When two environments with different temperatures meet, the heat transmission occurs from 

the higher temperature to the lower one. Heat transfer takes place in three major ways which are 

known as conduction, convection and radiation [8, 9, 10]. 

Together with the heat conduction, vapor transmission takes place as well in the building’s e 

shell. Mostly during winters, because the air inside the buildings is heated with various human 

activities, its partial vapor pressure is higher than that of the cold air outside the building. That is 

why, vapor molecules move in the same direction as the heat flow does and by passing through the 

pores of building element, they try to reach the cold air outside. If the water vapor during this 

passage meets a surface at the saturation temperature or below that, some of the vapor condenses 

into water and starts accumulating in the building element, and the non-condensing part by 

proceeding its way goes out [11]. 

In Turkey, TS ‘Thermal Insulation Rules in Buildings’ is used as a mandatory standard to 

determine the buildings’ annual energy consumption for heating. As a standard, according to their 

average temperatures, provinces have been divided into four regions, and calculations are made in 

accordance with the fixed climatic conditions. 

In this study, standard calculation method which is used in the TS 825 is employed and four 
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provinces have been chosen each representing one of the degrees from the day region (DDR) [12]. 

In the sections of the outer walls as a coating material wood particleboard, plasterboard and fibre 

covered cement board are most preferred materials in light steel structures. With these selected 

materials (in the interior surface plasterboard and exterior surface oriented strand board, in the other 

section’s inner face oriented strand board and its outer face coated fiber cement board) two different 

cross-sections have been created (Figure 3, 4). Each cross section’s profile space have been 

evaluated depending on whether mineral wool, rigid low density polystyrene foam (EPS) or high 

density polystrene foam (XPS) is used there, and condensation graphs have been prepared for four 

regions by calculating heat and vapor transmission.  

 

 

Figure 3. The first example section according to the surface coating material (A section) 

 

  

Figure 4. The second example section according to the surface coating material (B section) 

 

Heat and vapor transmission calculations of sample light steel walls are done according to 

selected coating materials and also according to the three insulation materials used between the light 

steel profiles, and heat losses from the pillar and vapor calculations are not included in this study 

(Figure 5). 

 

 

Figure 5. Heat and steam transition analysis plane(table) of a sample wall [11]. 

 

Properties of the materials which are used in the designed light steel walls are given in Table 

1. Outer wall sections are created by calculating the heat and vapor transmission according to the 

average temperature values inside and outside and humidity values in the month of January, which 

are shown in Table 2. Outer walls are sized according to heat and vapor transmission, and thus 

during hygro-thermal contols “Glaser Graphic Method” is used [13]. Saturated vapor pressures are 

taken from TS 825. 
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Table 1. Technical properties of the materials used [11] 

Material 
Thickness 

(d)mm 

Heat Transmissio 

Coefficient  

(λ)w/mK 

Water vapor 

diffusion resistance 

factor(µ) 

Density  

(δ)Kg/m
3
 

 OSB* 11 0,13 150 700 

Mineral wool 50-140 0,040 1 140 

EPS ** 50-140 0,035 35 20 

XPS *** 50 0,035 100 30 

Coated Fiber 

Cement Board 
12,5 0,35 66 1150 

Plasterboard 12,5 0,35 8 750 

*OSB: Oriented Strand Board, **EPS: Expanded Polystrene Foam, ***XPS: Extruded Polystrene Foam 

 

Table 2. Relative humidity and internal and external temperatures of 

the provinces according to Degree Day Region [10] 

DDR Province Month 

Monthly Average 

Temperatures(θ) 
o
C 

Relative Humidity (φ) 

% 

Inside (θi) Outside (θd) Inside Outside 

1. Region Aydın  January 20* 8.4
 
 65 70 

2. Region Edirne  January 20* 2.9
 
 65 82 

3. Region Kırklareli  January 20* -0.3
 
 65 79 

4. Region Erzincan  January 20* -5.4
 
 65 75 

* According to TS 825 (19+1) 20 
0
C is taken when the verification of condensation is done. 

 

Table 3. The condensation graph of different insulation materials 

by each region for the First Example Section (Section A). 

S
ec

ti
o
n
 A

 

M
in

er
al

 w
o
o
l 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

0  
1.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
2. DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
3. DDR 

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
4. DDR 

S
ec

ti
o
n
 A

 

E
P

S
 0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
1.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
2.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
3.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
4. DDR 



182 

S
ec

ti
o
n
 A

 

X
P

S
 0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
1.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
2.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
3.DDR 

0

800

700

600

500

400

300

200

100

1100

1000

900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

 
4.DDR 

 

According to first surface coating materials (Figure 3), when using different materials 

between the profile is examined in Table 3, it is seen that there is condensation in the outer wall 

section where mineral wool is used. When low-density polystrene rigid foam is used, except the 

first part, condensation is seen in other three parts and also an increase is observed in the amount of 

condensation depending on the decrease in external temperature. When loked at the cross-section 

where the space between the coatings is filled with high density polystrene foam, it is seen that in 

all the parts the results are positive in terms of heat and vapor transmission. 

 

Table 4. The condensation graph of different insulation materials by region 

for the Second Sample Section (Section B). 
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According to second surface coating materials (Figure 4), when using different materials in 

the profile is analysed, it is seen that there is condensation, excepth the first part, in the last layer of 

the other three parts if the mineral wool is used as insulation material. The absence of condensation 

can be attributed to the external temperature conditions, but it is also seen in the chart that partial 

vapor pressure curve and saturated vapor pressure curve are close to each other. Since the external 

temperature values in TS825 are obtained according to the average temperatures monthly, there is 

danger of condensation in the section, if the temperature is below the average. For this reason, the 

section of the wall must be reorganized again. When using low-density polystrene rigid foam as 

insulation material is analyzed, it is seen that while there is no condensation in the first three parts, 

in part 4 which is also the coldest part a small amount of condensation is observed. However, in the 

cross-section where high density polystrene foam is used condensation has been observed in none 

of the graphs. 

 

4. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS 

Today structures of light steel are preferred mostly in short scale buildings like the two storey 

ones because they are very economical and also they are preferred in the areas with an earthquake 

risk. Like the heavy steel, its resistance to the lateral loads during an earthquake as well as its 

bearing capacity, and its easy fabrication are some of the reasons for its being so widely used. The 

disadvantage of the light steel structure is that it is affected from fire, heat and sound. That is why, 

when it is designed it must be considered elaborately. 

While designing light steel structures, the conditions that affect adversely the light steel must 

be considered in advance, and by taking into consideration the capacity of the selected materials, 

accurate detailing and protection of the system must be provided. In this system, since the carrier 

profiles are within the wall, the things to be considered in the protection of light steel wall are as 

follows; 

 For heating and cooling the spaces, energy consumption must be at minimum level. 

 Condensation in the walls must be prevented. 

 Steel elements must not be affected too much from temperature changes, and in case of 

expansion and contraction, the constructive elements must be damaged from these 

deformations. 

 Insulating layer must not be affected from external forces (wind, earthquake, impact, 

etc) [7]. 
 

Throughout the service life of the building, it must provide a comfortable internal 

environment to user in terms of thermal comfort and health of the structure. In order to protect the 

achieved environmental conditions for a long time, the materials to be used in the formation of 

outer layer(building’s envelope) must be chosen carefully. That is why in this study;  in order to get 

an idea during the material selection, the heat and vapor transfer, with which the building is in 

continuous interaction, have been studied. 

As a result of our studies, it has been seen that if mineral wool is used in A and B sections, it 

causes condensation in all four parts. In order to apply this type of wall installation, another 

application technique such as curtain walling system must be employed. When low-density rigid 

polystyrene is used in the section A, except the first part, in the other three parts condensation is 

seen. The reason for the absence of condensation in the first part can be explained with external heat 

which is around 8C and with the fact that during the transition heat and steam do not experience a 

sudden fall. The proposition to use mineral wool in the section can be suitable fort his wall cross-

section as well. In section B, however, only a small amount of condensation is seen in the part 4. 

When the evaporation period is taken into consideration, according to TS825 standard the amount 

of condensation is within the negligible limits. However, since the condensation on a building 

element, that occurs during the heat transfer, deteriorates the thermal comfort of that element, the 

element’s cross section must be done in a way that there will be no condensation. 

It is understood that while the building systems are formed, heat and vapor tarnsmission must 
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be examined together. In order to reduce the heat transmission, the thickness and characteristics of 

the selected insulation materials must be considered well. Especially in terms of water vapor 

diffusion while forming the cross-sections of the building elements. İt has been concluded that 

water vapor diffusion resistance factor must decrease while going from inside out. As it is seen in 

these sections condensation occurs if materials with a much greater diffusion resistance factor are 

used over the materials with smaller diffusion resistance. In terms of construction physics, it is 

necessary to let the steam out from the sections of building materials. 

In this study the calculations are made under fixed climatic (regime) conditions and with 

limited materials. Thus, in later studies by using more materials and performing them in variable 

climatic conditions thermal performance of the walls can be examined. In addition to this, the issue 

of heat and vapor transfer from the board, which we left out of the scope of this study, can be 

studied in terms of energy performance and thermal bridges. 
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ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗДАНИЯ. 

РАЗВИТИЕ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ 

И МЕТОДИКА НА ТЯХНАТА КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 
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Резюме 

Стремителното увеличаване на цената на енергоносителите съществено повишава 

експлоатационните разходи в изградените обществени сгради. Сравняването на загубите на 

топлина в различните части на сградите определя възможностите за тяхното намаляване и 

изравняване с конструктивни изменения. Авторите предлагат схеми на фасадно отопление за 

термомодернизация на общeствените сгради, построени в периода на индустриалното 

строителство в исторически части на градовете, които едновременно с решаването на 

утилитарни енергетични и икономични въпроси могат да подобрят естетичните качества на 

архитектурната среда. В статията се разглеждат методи за определяне на енергоефективното 

състояние на сградите и съоръженията. Предложен е програмен продукт, който се използва в 

проектантската практика за оптимално подобряване на енергийната ефективност. 

 

THERMAL MODERNIZATION OF PUBLIC BUILDINGS. DEVELOPMENT 

OF DESIGN TECHNIQUES AND METHODS OF THEIR ENERGY EFFICIENCY 

OF QUANTITATIVE ASSESSMENT 

 

Larysa Shuldan
1
, Gencho Panicharov

2
 

 

Summary 

The rapid increase in energy prices in Ukraine and Bulgaria significantly increase operating 

costs in existing public buildings. Comparison of heat loss in different parts of the building reveals 

thepossibility of their reduction and alignment of different techniques. The authors propose the 

scheme to modernize the facade insulationof public buildings the period of industrial 

construction in historiccities, which together with the decision of the utility of energy andeconomic 

issues, are able to improve the aesthetic quality of the architectural environment. The paper also 

discusses methods for determining the energy state of the buildings and modern software tools in 

the context of its improvement and application in design practice. 
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Постановка на задачата 
 

Значителна част от обществените сгради в България и Украйна е построена в условията 

на индустриалното строителство през периода на социализма. Едни от основните критерии в 

този период са били: минимизация на сроковете за строителство, икономия на строителни 

материали и финансови средства. Във връзка с това, че стойността на енергоносителите е 

била низка, съществено са били занижавани изискванията към топлоизолиращи свойства на 

строителните конструкции, в проектите са се използвали типови фасадни решения и се 

отстранявали „архитектурните излишества”. 

Днес, в условията на значително увеличаване на стойността на енергоносителите се 

завишават и експлоатационните разходи на съществуващите обществени здания, които 

предимно се изплащат от бюджета. Вследствие на това рационалното използване на 

енергоносителите придобива все по-голяма роля. Още повече, това е стратегически проблем, 

тъй като експорта на енергоносителите в България достига до 85 %, а в Украина до 80 % [1]. 

Целта на статията е обосновка на моделирането и софтуера на начините на 

топлоенергийна оптимизация на строителните конструкции с отчитане на инвестициите за 

тяхното реализиране. 

 

Анализ на съвременните програмни разработки 
 

Енергоефективните подходи за стенните конструкции се ограничават с използването на 

съответствуваща топлоизолация [1-3]. Вариантни възможности не са разглеждани както в 

работите, посветени на конструктивното проектиране, така и в архитектурното проектиране 

[4,5]. Темата за обединението на тектоническите решения за фасадите и енергийната 

ефективност на конструктивните решения е само частично разработена [6,7]. Ако тези 

решения е сложно да бъдат оценени от гледна точка на естетическото и екологичното 

влияние, то енергоефективните и икономически предимства прагматически могат да бъдат 

моделирани по следните начини. 

Ще разгледаме инструментално-аналитичния метод и метода на компютърното 

моделиране. Същността на първия се състои в използването на измерителни прибори за 

определяне на фактическите стойности на параметрите на вътрешната и външна среда 

(температура, влажност и др.), дистанционно измерване на температурните полета на 

повърхностите, ограждащи конструкцията (термография) и последваща аналитична 

обработка на получените резултати. Този метод основно се използва за диагностика на 

съществуващите сгради. Точността на резултатите зависи от качеството на проведените 

измерения, затова енергоефективността на препоръчаните мероприятия може да бъде 

разчетена приблизително. 

Вторият метод - метода на компютърното моделиране изисква създаване на енергиен 

модел на основата на предварително зададени геометрични и топлофизични параметри на 

сградите с помоща на програмни продукти, като HERZ OZC, KAN OZC, REHAU, Danfoss 

C.O. и др. Ние сме апробирали: Salta 1.0 (Група ATLAS); «BEEP 1.0» Municipal Coordinator 

(по поръчка на Alliance to Save Energy); програма с приложение AUDITOR 1.1 (по поръчка на 

Fundacjі Poszanowania Energii в Варшав, Институт по строителна техника); Termo-Danfoss PL 

RETScreen 4.0 International, (център за енергийни технологии CANMET по поръчка на 

министерството на природните ресурси на Канада); EAB 8.1 Profitability (норвежка компания 

ENSI); BizEE Pro (BizEE Software Ltd); DOE-2 ЕА-QUIP (Association for Energy Affordability, 

Inc.); PHPP и още цяла редица специални програмни продукти.  

 

Основни разработки 
 

Най-голяма повърхност на външните конструкции заемат стените. Топлоизолацията на 

стените от външната страна може да намали загубите на топлина до 30 %. Дебелината на 

топлоизолационния слой се определя от топлотехническия и енергоефективен разчет, но 



187 

съвременните тенденции налагат по-твърди изисквания. Сравнението на загубите на топлина 

в различни части на сградата идентифицира възможности за тяхното намаляване чрез 

различни конструктивни начини. Ние предлагаме вместо равномерен топлоизолационен слой 

използването на слоеве с променлива дебелина – табл. 1. Това дава възможност за 

намаляване загубите на топлина, икономия на средства и разнообразие на фасадите. 

 

Таблица 1 

Сравнение на вариантите на фасадно отопление по 

топлинни загуби и средства за топлоизолация 

№ 
Наименование 

на метода 

Схема на фасадно 

отопление 

Намаляване 

на загубите 

на топлина 

Стойност на 

топлоизо-

лацията 

Коефициент 

на ефек-

тивност 

1 
Цялостна 

топлоизолация 

 

100% 100% 1 

2 
Изолация на 

северна фасада 

 

47% 1,5 1,5 

3 
Ъглова 

топлоизолация 

 

78% 53% 1,4 

4 
Топлоизолация 

на сгради с 

по-голям обем 

 

136% 112% 1,2 

5 
Етажна 

топлоизолация 

 

141% 118% 1,2 

 

В таблицата са разгледани вариантите на разполагане на топлоизолация. За всички 

варианти е изчислен среден коефициент на ефективност, който представлява съотношение на 

относителното намаляване на топлинните загуби и икономията на средства за топлоизолация 

в сравнение с варианта за равномерна цялостна топлоизолация, където този коефициент е 

приет за единица 1. Разчетите са провеждани със следните допускания: параметрите на 

външната и вътрешна среда са стационарни, обема е постоянен. Икономичните показатели са 
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разчетени съгласно действуващата тарифа за топло и електроенергия за 2011 г. 

 

Анализ на резултатите 
 

Най-интензивните топлинни загуби произтичат през стените от северната страна на 

сградите. От таблицата се вижда, че изолацията на северната фасада е с най-голям 

коефициент на ефективност – 1,5. В ъгловите помещения при равни изходни условия, 

загубите на топлина са значително по-големи от помещенията, разположени в централната 

част на сградата. Конструирайки техните външни стени с ъглова топлоизолация снижаваме 

значително топлинните загуби и техният коефициент на ефективност достига 1,4. За 

помещенията със значителни обеми – спортни зали, ресторанти, коридори изискват 

използване на по-голяма като повърхност, но по-малка по дебелина топлоизолация. Техният 

коефициент на ефективност е 1,2. Под действието на естествената топлинна конвекция през 

вертикалните ограждащи конструкции и коридорите, първите етажи на сградите изискват по-

дебел слой на топлоизолация отколкото по-горните етажи. Тук техния коефициент на 

ефективност е 1,2. 

 

Изводи и перспективи на изследванията 
 

Експерименталното потвърждение на резултатите от числените изследвания намират 

приложение при оценките на енергиен одит и проектите за топлинна модернизация на 

обществените сгради. 

Съвременната програмна разработка позволява да бъде извършени, анализирани и 

оценени проектните решения, определящи енергоефективността на сградите. 

Сравнението на загубите на топлина в различните части на сградите определя 

възможностите за намаляването им чрез различни конструктивни решения. Коефициентите 

на ефективност помагат при избора на решение за проектите на обществените сгради. 
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Резюме 

Представена е спецификата на строителната индустрия, както и значимостта на 

строителните материали в контекста на „устойчивото развитие”. Посочени са качествени и 

количествени критерии, които се използват за класифициране на материалите като „зелени” 

(„устойчиви”). В допълнение е разгледан жизненият цикъл на строителните материали и 

продукти и изготвените на тази основа „екологични декларации”. Представени и описани са 

конвенционални и нови материали, които удовлетворяват критериите за устойчиво развитие. 

На тази основа са направени изводи за необходими иновации в областта на строителното 

материалознание и за повишаване и усъвършенстване на изискванията към материалите, 

които отговарят на критериите за устойчиво строителство. 
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Аbstract 

Specificity of the construction industry and an importance of building materials in the context 

of sustainable development are presented. Both the qualitative and quantitative criteria used to 

classify materials as „green” are indicated. In addition, the life cycle of building materials and 

products is examined, as well as the environmental product declaration, produced on the basis of 

life-cycle analysis. Conventional and new materials that meet the criteria for sustainable 

development are presented and described. On this basis, both the conclusions about the innovations 

in the building material science and improvement of the requirements for materials that meet the 

criteria for sustainable construction are drawn. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Строителството е едно от най-материалоемките производства. Стойността на влаганите 

материали е 4070% от общата стойност на всеки строителен обект. Възприетата значимост 

на материалите в различните системи за оценяване на въздействието на строителството 

върху околната среда (LEED, BREEM, DGNB и др.) е приблизително една осма от общата 

оценка. Тази „тежест” за материалите се използва за определяне на индекса за екологично 

състояние (ИЕС) на сградите (environmental building index). Например в софтуера GreenCalc
+
 

показателите за определяне на ИЕС са оценени по следния начин: 80-85% – за използването 

на енергия, 14-20 % – за материалите и 1-2% – за използването на вода [1]. Спецификата на 

строителните материали като част от строителството и поддържането на сградите се изразява 

от факта, че използването на вода и потреблението на енергия лесно постигат високи класове 

в измерителната скала, докато материалите се оценяват със стойности, вариращи от най-

ниската до най-високата [1]. Наблюдава се и следната закономерност – влагането на висок 

клас материали значително понижава нивото на удовлетворяване на останалите два 

показателя. От друга страна при разглеждането на енергията се оказва, че проблемът е не на 

нейната липса, а на ефективното й добиване и преобразуване, като се изказват мнения, че 

при добра политическа воля до 2030 може да се добиват 100% от необходимата ни енергия 

от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) [2]. 

Представените факти показват спецификата на строителната индустрия, както и 

значимостта на строителните материали в контекста на „устойчивото развитие”. Те са 

дълготрайни, но и твърде „неустойчиви”, т.е при тяхното производство, влагане в 

строителството и експлоатацията на сградата, дори при повторно тяхно използване или 

рециклиране се изразходва значително количество природни суровини (около 40% [3]), 

голямо количества енергия, използва се немалко количество вода и се отделят големи 

количества CO2. Основен пример е бетонът, който е втория по разпространение материал на 

земята (след водата), като при неговото производството се отделят около 7% от общите 

емисии CO2, което главно се дължи на използване и преработване на големи количества 

суровини [4, 5]. 

При разглеждане на проблема за устойчивото развитие на строителните материали в 

неговите трите измерения – екологично, социално и икономическо – ще се установи, че от 

икономическа и социална гледна точка строителните материали винаги са имали своята 

икономическа оправданост и са изпълнявали определена човешка нужда. Поради тази 

причина, когато се разглежда устойчивото развитие на строителните материали почти винаги 

се има предвид екологичната страна на въпроса, която има количествен и качествен аспект. 

В сградите трябва да се влагат такова количество материали, които e достатъчно за 

удовлетворяване на многообразие от изисквания, вкл. тези за устойчиво строителство – 

сигурност, дълготрайност, икономия, полезност, комфорт и др. От друга страна влаганите 

материали трябва да удовлетворяват свои собствени критерии за „устойчивост”.  

Както бе споменато, устойчивото развитие на строителните материали се разглежда 

предимно от своята екологична страна, като имплицитно е заложено, че тези  проблеми 

лесно могат да се решат с използването на правилен екологичен мениджмънт. От друга 

страна е естествено очакването, че голяма част от задачите на устойчивото строителство ще 

се решат чрез прилагане на нови материали, технологии и подходи. Една от основните 

стъпки, която трябва да се реши в тази посока е ясното формулиране на критериите към 

съвременните строителните материали, изхождайки от позициите за устойчиво строителство, 

което е и основна цел на представения анализ. 

 

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ 

Сертифициращите системи за оценяване на въздействието на строителството върху 

околната среда отделят внимание преди всичко на екологичната ефективност на влаганите в 

строителството материали. В повечето системи материал, който отговаря на критериите за 
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устойчиво строителство се квалифицират като „зелен” (green material). В системата LEED 

такива са материалите, които: 

 отговарят или надвишават съществените изискванията (за приложение); 

 притежават достатъчна (предвидима) якост, дълготрайност и устойчивост (stability); 

 са устойчиви на влага (resistant to moisture), гниене или биоразграждане; 

 са безопасни и нетоксични за работниците и ползвателите; 

 са съпоставими по отношение на разходите (труд+материали+оборудване+други) с 

традиционните материали; 

 може да се добиват/произвеждат на основата на принципите на устойчивото 

развитие; 

 се произвеждат в големи количества; 

 използват при производството си минимално количество невъзобновяеми материали 

и енергия; 

 се монтират бързо и ефикасно, като лесно се и адаптират; 

 бързо се възстановяват; 

 многократно се употребяват и рециклират. 

Изискванията спрямо строителните материалите в BREEAM също имат екологичен 

характер: 

 използване на материали с ниско въздействие върху околната среда през целия 

жизнен цикъл на сградата; 

 възможност за повторно използване на материалите – конструкционни и 

функционални (фасада); 

 възможност за повторно използване на строителни продукти (основни строителни 

елементи), т.е спецификация на материали и продукти; 

 възможност за постоянна доставка (наличност) и здравина на материалите; 

 защита на откритите части на сградата и ландшафта, т.е. изолация. 

Изискванията на другите „зелени стандарти за проектиране” (DGNB, CASBEE, HQE, 

Green Star и др.) са подобни на изброените. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ЗЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ 

Основните количествени критерии, на които съвременните материали трябва да 

отговарят по отношение на критериите за устойчиво строителство са посочени в 

Европейските технологични платформи. Тези платформи целят превръщането на знанието в 

добавена стойност и акцентират върху развитието на изследванията, образованието и всички 

форми на иновации и укрепване на връзката между науката и индустрията. В областта на 

строителството функционират няколко платформи – строителство, стомана, минерални 

ресурси, перспективни технологии за производство, материалознание и технологии, 

водоснабдяване и санитария, устойчиво развитие на химията, промишлена безопасност и др. 

Седемте насоки на Европейската технологична платформа за строителство (European 

Construction Technology Platform, http://www.ectp.org) за строителните материали са: 

1. Намаляване на въздействието върху околната среда при производството и 

разрушаването на строителни материали; 

2. Подобряване на предвидимостта и ефективността на процесите при производство 

на строителни материали; 

3. Подобряване на ефективността на ресурсите на сградите и инфраструктурата, чрез 

използване на по-добри материали; 

4. Намаляване на разходите за целия жизнен цикъл на строителните материали; 

5. Подобряване на комфорта на обитаване на сградите; 

6. Подобряване условията на труд в сферата на строителството; 

7. Разработване на нови, многофункционални, основани на знанието материали и 



192 

строителни системи, адаптирани към нуждите на клиентите. 

Количествени критерии представляват ключови индикатори за изпълнение (key 

performance indicators, KPI), които представляват сравнение на достигнати стойности на 

измеряеми показатели към 2030 г. спрямо техни начални нива към 2005 г. Намаляването на 

въздействието върху околната среда на производството и разрушаването на строителни 

материали ще се счита за постигнато, ако в 2030 г. се постигне 30% намаляване на 

необходимите суровини, 100% повторно използване на отпадъците от строителството, и 30% 

намаляване на емисиите CO2. За подобряване на предвидимостта и ефективността на 

процесите при производство на строителни материали е необходимо намаляване с 50 % на 

тяхната себестойност и необходимото време за производство, но и със 100% подобряване на 

качеството и съпътстващо увеличаване на тяхната функционалност. За удовлетворяване на 

останалите насоки са зададени следните измерители: 

 20% увеличаване на ефикасността на изолациите; 

 50% намаляване на необходимата енергия, изчислена за целия жизнен цикъл на 

новите сгради; 

 30% намаляване на необходимата енергия при транспорт, което следва да се 

постигне чрез полагане на оптимални пътни настилки; 

 100% достъпност и възможност за наблюдение (обследване) и бърз ремонт, без да 

се влияе върху дейностите, осъществявани в сградата, или на функционалността на 

съоръжението; 

 100% възможност за адаптиране при промяна на условията или изискванията. 

Някои от показателите не са описани с реални измеряеми критерии. Това е особено 

характерно за залагането на необходимост за разработване на нови строителни материали. 

Тук няма конкретизиране със стойности – критериите са описани качествено и напълно 

съвпадат с всички иновации в областта на строителното материалознание, познати към 

датата на публикуване на документа, а именно създаване на [6]: 

 нови съвременни функционални материали, които да са лесни за производство, 

общоприети и с широк обхват на приложение; 

 нови и иновативни строителни материали и технологии за производство, които да 

са съвместими с прилагането на ИТ в сградата, напр. сензоринг, мониторинг и др.; 

 нови, интегрирани концепции и мрежи от производителите на материали с цел по-

лесно управление на доставчици и клиенти и максимално пълноценно използване 

на многофункционалните материали; 

 специално разработени материали, които едновременно удовлетворяват 

разнообразни по своя характер изисквания на материалите, като дълготрайност, 

здравина, естетичност и др. 

Друг тип количествени критерии за „зелени материали” са тези, които се създават от 

сдружения на производителите. Съществен пример в тази посока е Инициативата за 

устойчиво развитие на циментовата промишленост (Cement Sustainability Initiative – CSI, 

http://www.wbcsdcement.org/), обединяваща усилията на 24 водещи производители на цимент, 

работещи в над 100 страни (с около 30% от световното производство на цимент). В 

изготвената от CSI пътна карта до 2050 г. са заложени следните ключови индикатори за 

изпълнение (процентно съотношение спрямо 2012 г.): повишаване на енергийната 

ефективност с 10%, замяна на горивото с алтернативно – с 24%, замяна на клинкер – с 10% и 

улавяне и съхранени на въглерод (CCS) – 56% [7]. 

 

ОЦЕНКА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА МАТЕРИАЛА 

Всеки материал и продукт притежава свой жизнен цикъл. Произведеният от човека 

материал служи на самия човек, но и оказва влияние на околната среда във всички етапи на 

неговото съществуване. Основните предизвикателства в индустриите за производство на 
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материали са три: 

1. за производството на материали са необходими суровини; 

2. в процеса на експлоатация материалите изразходват ресурси (преки и непреки); 

3. рано или късно всички материали излизат от употреба, т.е. превръщат се в отпадък. 

Разглеждане на тези проблеми в тяхната цялост, представлява т.нар. анализ (оценка) на 

жизнения цикъл на материала (LCA – life-cycle analysis, life-cycle assessment). Този анализ, 

наречен „от люлка до гроб” (cradle-to-grave), на влаганите строителни материали е възприет 

от всички стандарти за оценка на устойчивото строителство (устойчиви сгради) [8]. При него 

се разглеждат процесите на производство, преработка, влагане, използване, ремонт, 

демонтиране, повторно използване, рециклиране и депониране, които се анализират от 

следните позиции: 

 избор на материал – токсичност, възможност за рециклиране (или създаден с 

използване на рециклат), енергия за преработка; 

 отделен въглероден диоксид; 

 енергийна ефективност – енергоспестяващи технологии за производство и 

енергийно ефективни строителни продукти; 

 здравина и дълготрайност – висококачествени и надеждни строителни продукти; 

 възобновяемост – използване на местни и възобновяеми суровини; 

 пригодност към икономически изгодно повторно използване и рециклиране. 

Идеята на оценка на жизнения цикъл е в развитие – през 2002 г. Браунгарт и Макдона 

развиват понятието „от люлка до люлка” (cradle-to-cradle, C2C), което е частен случай на 

LCA-анализа, при който крайният продукт (отпадъкът) е начален етап в създаването на 

същия материал (затворен жизнен цикъл), но и е метод, който както може да се използва за 

намаляване до минимум на въздействието върху околната среда на продуктите, така и 

включва в себе си и социалната отговорност в развитието на продукта [9, 10]. 

На основата на LCA-анализа се изготвят т.нар. „екологични декларации” (environmental 

product declaration - EPD), които в строителството вече се стандартизират. В тях се дава 

информация за въздействието върху околната среда на добиваните суровини, използваната 

на енергия, енергийната ефективност, състав (в т.ч. химичен състав), отделени емисии във 

въздуха, почвата и водата, получени странични вещества при производството и др. Ако се 

проследи хронологията на връзката между „устойчивото развитие” и „строителните 

материали” се създава впечатлението, че декларацията за безвредност за околната среда на 

строителен продукт е едно от окончателните решения на зададените критерии за устойчивост 

в областта на строителните материали, т.е. представлява форма на екологичен мениджмънт.  

Всъщност изразът „екологична декларация” по-скоро се отнася до практиката на 

внушаване или създаване по друг начин на впечатлението в контекста на търговската 

комуникация, маркетинга или рекламата, че продукт или услуга е екологосъобразен (т.е. има 

положително въздействие върху околната среда) или нанася по-малко щети на околната 

среда от конкурентни продукти или услуги [11]. За да се избегне екологично насочения 

маркетинг Европейският парламент и Съветът на европейския съюз приемат Директива 

2006/114/ЕО (12 декември 2006 г.) относно заблуждаващата и сравнителната реклама. От 

този документ следва, че сравненията по отношение на околната среда трябва да се отнася до 

една и съща категория продукти, като е необходимо да се сравняват обективно една или 

повече основни, меродавни, проверими и представителни характеристики на съответните 

стоки и услуги [11]. Материалите, влагани в строителството са многообразни, но това, което 

трябва да се декларира от производителя или търговеца (съотв. трябва да се търси от 

потребителя или клиента) следва да се основава на коректно сравнение на основата на което 

той прави своята „екологична декларация”, т.е. сравнение с: 

 предишен процес на организацията; 

 предишен продукт на организацията; 

 процес на друга организация, или; 
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 продукт на друга организация [11]. 

Създаването на „екологичен” материал може да се дължи на неговия състав, на начина 

на производство, на начина на обезвреждане на вредни вещества, на понижаване на 

замърсяването или на намаляването на потреблението на енергия, които могат да се очакват 

при неговата употреба. Но за да сертифицира този материал с „екологична декларация” е 

необходимо измерването и проверяването на декларираните твърдения. 
 

ПРИМЕРИ ЗА НОВИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА 

КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО 
 

На основата на изложението дотук може да се направи извода, че в понятието 

„устойчиво развитие” на строителни материали и продукти се влага твърде широк смисъл. 

Изводът дали даден материал е „устойчив” („зелен”) зависи доколко отговаря на списък от 

показатели (критерии), като: 

 използване на ресурси (суровини, енергия, вода); 

 използване на местни суровини, които са в голямо количество; 

 влагане на рециклат (вторични продукти, отпадъци); 

 многократна употреба; 

 повишаване на дълготрайността; 

 биоразградимост. 

Със сигурност този списък не е пълен, но е видно, че критериите са с екологична 

насоченост. Голяма част от използваните в строителството материали и сега отговарят на 

посочените изисквания – например: 

 строителна керамика – произвежда се от местни нетоксични суровини, като има 

голям потенциал за утилизиране на твърди отпадъци и намаляване температурата 

на синтероване; 

 рециклиран (recycled concrete), устойчив бетон (sustainable concrete) и пропусклив 

бетон (pervious concrete) – влагане на шлака, „летяща пепел”, рециклирани 

агрегати, дървени стърготини и др.); 

 високотехнологични бетони (high-performance concrete) и самоуплътянващ се бетон 

(self-compacting concrete) – по-икономичен в сравнение с конвенционалния бетон, 

защото увеличаването на механичните показатели води до намаляване на 

количеството материал; подобрената структура на тези бетони ги прави устойчиви 

на ниски температури и агресивни среди [4]; 

 ултрависокотехнологични бетони (ultra high-performance concrete) – влагането на 

дисперсна армировка значително променя механичните свойства на бетона, 

например Ductal® е с 6-8 пъти по-голяма якост на натиск, 10 пъти по-голяма якост 

на опън при огъване и с 10-100 пъти увеличена дълготрайност [5]; у нас има опити 

за узпозлването му като материал за ремонтни дейности [12]; 

 дървесно-полимерни композити (Wood Plastic Composites) – дървесината е напълно 

възобновяем ресурс и нейното приложение при каквото и да е форма и ниво на 

преработка има екологичен ефект; 

 целулозна вата (еко-вата, paper insulation) – светлосив лек материал (65 kg/m
3
) с 

голяма порьозност, който обикновено се състои от 81 % вторична целулоза 

(преработен отпадък от макулатурa), 12 % борна киселина и 7 % антипирени; 

 интелигенти материали (smart materials) – материали, свойството(ата) на които 

имат способността да се променят значително по контролиран начин от външни 

въздействия, като напрежение, температура, влага, рН и др.; 

 материали със самовъзстановяваща се структура (self healing materials) – материали 

със заложена в структурата възможност сами да отстраняват вътрешни нарушения 

и пукнатини, с което значително се намалява разходите на материали в по-късен 
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етап на неговия жизнен цикъл. 

В отделна група се отделят разработките за създаване цименти, които поглъщат CO2 в 

процеса на свързване и втвърдяване, т.нар. нискоемисионни цименти: пуцоланови цименти, 

на основата на отпадъци от промишлеността (Cenin), геополимерни цименти (Pyrament) – 

алкало-активирани цименти с използване на отпадъчни материали от енергетиката (летяща 

пепел), стоманодобивната промишленост (шлака), както и от отпадъци от бетон, цименти на 

основа магнезиални свързващи вещества (Ecocem, Novacem), свързващи смеси от калциеви и 

магнезиеви карбонати хидрoоксиди (Calera), смеси, получени при бързо калциниране на 

доломитни скали (Calix). С продухване с горещ CO2 се получават готови ст.б. елементи с 

повишена здравина и дълготрайност (Carbon Sense Solutions).  

В допълнение на този списък, може да се добавят и т.нар. алтернативни материали на 

биологична основа (бали слама, бали сено, плет) и на земна основа (кирпич, коб, трамбована 

глина), които от позициите на устойчивото строителство удовлетворяват всички критерии с 

изключение на необходимостта от здравина и дълготрайност. 

Масовото навлизане на понятието „устойчиво строителство” доведе до ежегодни 

класации за строителни материали, изделия и технологии, които покриват една част от 

изброените показатели за устойчивост. Тези класации се организират от специализирани 

списания с научно-приложна насоченост [13, 14], като по-долу са посочени няколко примера 

за номинирани съвременни материали, вписващи се в критериите за устойчивост. 

Knauf EcoBatt™ (Knauf Insulation GmbH, http://www.ecobatt.us/eco_batt.html, САЩ) – 

минерална вата с характерен кафяв цвят, която се получава с използване на над 35% 

(понякога над 50%) рециклирано стъкло от стъклени бутилки; не съдържа фенол, 

формалдехид, акрил или изкуствени оцветители, а количеството на летливите вещества е 

пренебрежимо. 

Acrovyn® 4000 (Construction Specialties, http://www.c-sgroup.com/, Франция) – листове с 

дебелина до 2 mm, изготвени на основата на модифицирани полиестери, които не съдържат 

PVC, BPA (Бисфенол А), PBT (устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества), както и 

халоген-съдържащи забавители на горенето. С използване на специални добавки материалът 

придобива уникални експлоатационни свойства – хигиеничност, химична устойчивост, 

огнеустойчивост, противоударни и антивандалски свойства, устойчивост на УВ-лъчение, 

поради което основното му предназначение е осигуряване на дългосрочна и ефективна 

защита (главно стените и вратите на обществените сгради) от различни по вид натоварвания. 

Материалът Acrovyn® 4000 отговаря на критериите за „устойчиво развитие” защото може да 

се рециклира, като неговата цена е съпоставима с оригиналния Acrovyn (името идва от 

началото на 70-те години когато листовете са се изготвяли на основат на акрил-винилови 

състави). 

Pozzotive® ([15]) – високодисперсен прахообразен материал, получен от отпадъчно 

стъкло след специфичен процес на отстраняване на органичните вещества. Химичният му 

състав е контролиран – 66-70% SiO2, 11-12 % Na2О, 10-12% CaO, 5-8% Al2O3, 1% MgO, като 

останалите оксиди са под 1%. Поради високото съдържание на аморфен силициев диоксид 

материалът предимно се използва като пуцоланова добавка в разтвори и бетони (при среден 

размер на частиците – 15 μm), но освен това се добавя в пластмаси, еластомери, бои, лепила 

и др. 

Wool brick ([16]) – керамични тухли, при направата на които във формовъчна смес с цел 

стабилизация се добавя вълна (отпадък) и полимер, извлечен от морски водорасли, с което се 

постига 37% увеличение на якостта на натиск, увеличена атмосфероустойчивост, като се 

намалява времетраенето на етапа на сушене. 

Functional Art (Second Glass LLC, http://www.secondglass.net/, САЩ) – стъклени панели, 

получени при процес на топене при ниски температура (cold melted recycling process) 

счупените автомобилни стъкла. Тези панели са с висока естетична стойност и са приятен 

архитектурен детайл в обществените и жилищните сгради: декоративни врати, стени в офис-

помещения, осветление, душ кабини и т.н. Критериите за „устойчиво развитие” се 
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удовлетворяват освен от ниската себестойност, така и от използването на над 90 % 

рециклиран материал без отделяне на CO2. 

Strand Poplar (EcoTimber, http://www.ecotimber.com, Китай) – подови настилки, 

получени  при студено пресоване на отпадъци от мебелната промишленост и хартия. 

Материалът е с високи експлоатационни показатели, поради което производителят дава 

доживотна гаранция на своя продукт. 

Greensulate (Ecovative Design, www.ecovativedesign.com, САЩ) – люспи на зърнени 

култури и бързорастящ мицел (аналог на кореновата система на растенията) се смесват в 

съдове с различни форми и размери. След като съдовете (кофражни форми) престоят пет 

дена в затъмнено помещение гъбите нарастват, образуват се микроскопични паяжини, които 

се разпространяват и уплътняват с получаване на здраво сраснат блок. Материалът може да 

се създаде в разнообразни форми, като той е огнеупорен, водоустойчив и биоразградим в 

рамките на един месец престой в почвата. Високата му порьозност го прави „устойчив” 

изолационен материал - аналог на експандирания и екструдирания полистирол. 
 

АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените данни показват нарасналата значимост на екологичните въпроси в 

областта на производството и потреблението на строителните материали. Те могат да се 

окажат сравними с определящите свойства на материалите и дори доминантни спрямо тях за 

избор на материал, като тази задача следва да се реши в етапа на проектирането. 

Задължително е прилагането на холистичния подход, който разгледан съвместно с голямото 

многообразие на нови материали за строителство води до следните необходими промени в 

областта на строителното материлознание:  

 въвеждане на допълнителни свойства на строителните материали, които да 

характеризират взаимодействието между строителните материали, потребителите и 

застроената среда и които пряко или косвено влияят на качеството на околната 

среда, като я променят [17, 18]. Най-често използваните „екологични свойства” са 

вложена енергия (embodied energy, MJ/kg) и отделен въглероден диоксид (embodied 

carbon, kg/kg) при производството, които могат да се разгледат както за първично 

производство (primary), което включва добив, производство и транспортиране, така 

и при рециклиране.  

 използване на експертни системи за осъществяване на прецизен избор на материал 

за постигане на минимални/максимални параметри, в зависимост от зададените 

условия за работа на материала. Това се осъществява с помощта на матрици за 

вземане на решение (например метода на Пал и Бейц [19]), използване на диаграми 

(например диаграмите на Ашби [20]) или чрез специализиран софтуер, който се 

използва и като част за оценяване на жизнения цикъл на избрания материал.  

 повишаване на информираността и разбиране на важността на използването на 

съвременни строителни материали, отговарящи на критериите за устойчиво 

строителство сред всички участници в строителния процес. Многообразието нови 

материали следва да част от „учене през целия живот” на архитекта, инженер-

конструктора, фасадния инженер, инвеститора (клиента) и т.н., което трябва да се 

формира чрез увеличена теоретична подготовка по материалознание. 

Данните показват, че практически всички нови строителни материали отговарят на 

поне един критерий за устойчиво строителство. Това е закономерно, тъй като 

производството на всеки материал изпълнява социална нужда, има икономическа 

ефективност или предлага уникално свойство. Поради тази причина е необходимо 

материалите да се класифицират (серифицират) като „зелени” („устойчиви”), ако изпълняват 

едновременно няколко от дефинираните критерии. Последното следва да се съпътства с 

увеличаване и конкретизиране на критериите на устойчиво строителство, приложени към 

материалите влагани в строителството.  
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ОСОБЕНОСТИ НА ДИСПЕРСНОТО АРМИРАНЕ НА 
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Резюме 

Дисперсното армиране на бетона намира все по-широко приложение, тъй като води до 

подобряване както на неговите механични свойства, така и на някои аспекти, свързани с 

дълготрайността и поведението му при екстремни въздействия. Супер високоякостните 

бетони (СВЯБ), които се разработват за първи път у нас в рамките на проект, финансиран от 

МОМН, са с много висока якост на натиск (над 150 МРа), но се отличават с твърде крехко 

разрушение. Дисперсното им армиране с високомодулни влакна води до създаването на 

циментови композити, имащи изключително висока дуктилност. Използването на 

комбинация от стомамени и други, нискомодулни, влакна позволява модифициране и на 

други свойства на СВЯБ. Статията разглежда особеностите на диспесрното армиране на 

СВЯБ, свързани с избора на вида и количествата на влакнестата армировка, с 

тънкостенността на сеченията на елементите от СВЯБ, както и с технологичните параметри 

при производство на СВЯБ. Представят се и първите резултати от изпитванията на 

влакнестоармирани СВЯБ в България. 

 

PECULIARITIES OF FIBRE REINFORCEMENT OF ULTRA HIGH 

PERFORMANCE CONCRETE (UHPC) 
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2
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3
 

 

Summary 

Fibre reinforcement of concrete becomes widely used because it tends to improve its 

mechanical properties, as well as some aspects of durability and its behaviour under extreme 

impacts. Ultra high performance concrete (UHPC), being developed in our country for the first 

time, under a research project funded by the Ministry of Education and Science, has very high 

compressive strength (150 MPa), but is characterized by rather brittle fracture. Fibre reinforcement 

by high modulus fibres leads to the creation of cementitious composites, having exceptionally high 

ductility. Using a combination of steel and low modulus fibres allows modification of other 

properties of UHPC, too. This article presents peculiarities of fibre reinforcement of UHPC, related 

to the type and quantity of fibre reinforcement, to the thin cross sections of the elements made by 

UHPC, as well as to the technological parameters of UHPC production. First laboratory results on 

fibre reinforced UHPC in Bulgaria are presented herewith. 
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1. Въведение 

В последните 10 - 15 години супервисокоякостният бетон (СВЯБ) се утвърждава като 

строителен материал, харесван едновременно от архитекти и инженери, поради своите 

характеристики на отличен конструктивен материал, позволяващ постигането и на добър 

естетически вид. СВЯБ се отличава от останалите бетони не само с високи якости (якост на 

натиск над 150 MPa и якост на огъване над 30 MPa), но и с характера на разрушението си - 

дуктилен, с много по-висока енергия на разрушение, постигана с дисперсно пространствено 

армиране с влакна за осигуряване на продължителна работа на материала след поява на 

първа пукнатина и развитие на значителни остатъчни деформации [1, 2]. Много често се 

прилага комбинирано (хибридно) армиране на СВЯБ с високо- и нискомодулни влакна, за 

постигане едновременно на високи якост и жилавост на композита (toughness index), но и за 

намаляване на пукнатинообразуването от съсъхване и повишаване на огнеустойчивостта му 

[6]. Благодарение на своя състав и структура, СВЯБ притежава и отлична дълготрайност. 

Това поведение прави влакнестоарнираните СВЯБ (ВАСВЯБ) много подходящи за 

строителство в сеизмични райони, за конструкции, устойчиви на удар, взрив и др. динамични 

натоварвания, както и за конструкции подложени на тежки въздействия на околната среда. 

По тази причина СВЯБ всъщност се наричат на английски Ultra High Performance Concrete 

(UHPC). Поради особеностите на състава и приложението на СВЯБ, дисперсното им 

армиране се характеризира с редица особености, в сравнение с това на обикновените бетони.  

 

2. Особености на СВЯБ по отношение на армирането с влакна 

2.1. Избор на вида на влакната 

Дисперсното пространствено армиране с влакна на циментови композити и бетони 

отдавна е рутинна строителна практика, включително и в България. Чрез този тип армиране 

се модифицират както якостно-деформационните характеристики (якост на опън и огъване, 

деформативност, Е-модул и коефициент на Поасон) на композитите, така и някои 

специфични свойства, свързани дълготрайността им  в определени експлоатационни условия, 

например пукнатиноустойчивост, газонепроницаемост, водонепропускливост, поведение при 

динамични въздействия, устойчивост на изтриване, огнеустойчивост и др. В зависимост от 

целите на армирането се подбират съответните влакна. Водеща е тенденцията за използване 

на т.н. хибридно армиране на цимент-съдържащите композити, което предствалява 

комбинация от различни видове и типове влакна с конкретен принос в подобряване на 

технико-експлоатационните възможности на композита. Въпреки наличието на различни 

видове влакна, подходящи за армиране на циментови композити, най-често използваните у 

нас (по икономически съображения) са стоманените и полимерните (у нас предимно 

полипропиленови) [7]. 

Пространственото дисперсно армиране със стоманени фибри на СВЯБ е предимно с 

конструктивно предназначение (т. нар. structural reinforcement), и, много често, това е 

единственият тип армировка в тези бетони, тъй като полученият композит се отличава с 

много висока енергия на разрушение, дължаща се на повишени якости (вкл. на опън, вкл. при 

знакопроменливо натоварване) и, едновременно, на голяма деформируемост (преди и, 

основно, след пукнатинообразуване). Високата якост и отличната дълготрайност на СВЯБ 

дават възможност да се проектират и изпълняват тънкостенни сечения от видим бетон, което 

е едно от големите му предимства, тъй като се понижава значително натоварването от 

собствено тегло на конструкциите. В случаите на дисперсно армиране със стоманени влакна 

обаче, това означава, че покритието на някои стоманени влакна ще бъде много тънко, а на 

други - ориентирани перпендикулярно към повърхността, на практика ще липсва. Този 

проблем не е толкова конструктивен, свързан с намаление на носимоспособността в 

следствие на корозията на влакната, колкото естетически - има опасност около тези влакна 

да избият петна от ръжда. Решението може да се търси в замяната на стоманените с други 

високомодулни влакна, което би било по-скъпо, или в използването на стоманени влакна с 
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антикорозионно покритие - най-често медно, нанасяно в процеса на производство на 

влакната. 

От гледна точка на механичното поведение на влакната в композита - възможност да се 

използва по-пълноценно якостта им на опън и да се контролира сцеплението им с матрицата, 

за композити от типа на СВЯБ (с високоякостна матрица) се препоръчва използването на 

снопове от влакна или специални "самонастройващи се" влакна от т.нар. тип "Duplex", при 

които повърхността осигурява много добро сцепление с матрицата (а оттам и висока якост на 

композита), докато вътрешността на влакната/снопа се плъзга/трие по обвивката и тези 

телескопични движения осигуряват дуктилността и жилавостта на композита [8]. 

Полипропиленовите влака (ПП) се влагат с основна цел подобряване на поведението на 

СВЯБ при пожар - при стопяването си дават възможност на се порьозира иначе много 

плътната матрица и по този начин да се намалят напреженията, поредени от изпарението на 

водата. Същевременно, те намаляват пластичното съсъхване и микропукнатините при тежки 

натоварвания. Една от причините за положителното действие на ПП фибри е, че при 

изготвянето на бетона част от водните молекули се разполагат върху повърхността на 

фибрите и така изпаряването на водата в ранните часове се намалява, което води и до 

намаляване на пропускливостта на матрицата. Както се дискутира по-долу, хибридното 

армиране с ПП и стоманени влакна допринася за т.нар. деформационно уякчаване на 

ВАСВЯБ. 
 

2.2. Геометрични характеристики на влакната и процент на армиране 

Количеството и геометричните размери на стоманените влакна (дължина и 

еквивалентен диаметър, както и съотношение между тях), подходящи за армиране на бетона 

зависят от максималния размер на добавъчния материал. Колкото е по-едър добавъчният 

материал, толкова по-дълги трябва да са влакната и да са в по-малко количество, за да бъдат 

хомогенно разпределени в обема на бетона [5]. При СВЯБ липсва едър добавъчен материал, 

следователно е възможно използването на сравнително къси влакна (до 15 mm). От друга 

страна, диаметърът на влакната трябва да е такъв, че те да се да се изтръгват или скъсват, а 

да не се чупят в процеса на разрушение, тъй като това води до крехко разрушение и на 

композита. Това е особено опасно в случаите на много добро сцепление на влакната с 

матрицата, какъвто е случаят със СВЯБ, затова се препоръчва използването на влакна, при 

които отношението на диаметъра към дължината не надхвърля 100. Формата на влакната 

също има съществено значение. При гладките влакна механизмът на разрушаването на 

композита е свързан с изтръгването им, а дисипацията на енергия се дължи на 

приплъзването/триенето между влакната и матрицата, т.е. при гладките влакна от е от 

значение не толкова якостта им на опън, колкото сцеплението им с матрицата и съответно, 

дължината им. Използването на сравнително къси влакна позволява те да са в голямо 

количество (дори над 6%об.), с което се постигат едновременно нарастване на якостта на 

опън (съответно на опън при огъване) и на дуктилността, т.е. на индекса на жилавост. При 

някои СВЯБ, например тези, получени с компресиране, които могат да се разглеждат и като 

т.нар. материали без макродефекти MDF, когато процентът на армиране е под критичния се 

постига само увеличение на дуктилността в стадия след пукнатинообразуване, което 

понякога е напълно достатъчно, тъй като якостта на опън при огъване на самата матрица 

може да достигне 100 МРа [8].  

Според Naaman, ВАСВЯБ се характеризират с т.нар. „деформационно уякчено” 

поведение (strain-hardening) при натоварване на опън при огъване, при което в стадия след 

поява на първа пукнатина, благодарение на интензивно микропукнатиообразуване преди да 

настъпи разрушаването се увеличава значително скоростта на деформациите [2, 3]. 

Образуването на множество малки пукнатини в циментовите композити може да бъде 

постигнато с увеличаване на обема на влакната (за да се премостват микропукнатините и да 

се възпрепятства сливането им в по-големи макропуканити, способни да разрушат 

матрицата), с използването на стоманени влакна с повишена адхезия към матрицата 
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(например усукани влакна или оплетени влакна), със стоманени влакна с куки в краищата, 

или с използването в комбинация с полимерни влакна [8]. При ВАСВЯБ най-често е 

прилаган последният подход, тъй като влакната със специална форма и повърхност са 

обикновено предназначени за по-едрозърнести композити. 
 

2.3. Хомогенизиране на влакната 

Един от съществените проблеми при влагането на дисперсна армировка в циментовите 

композити е хомогенното разпределение на влакната и постигането на нужната ориентация в 

различните направления. В случая на СВЯБ, при твърде ниски В/Ц отношения и 

изключително тиксотропни смеси с ниска обработваемост, влагането на влакна със силно 

развита специфична повърхност е предизвикателство - стоманени влакна над 2% об. водят до 

съществено намаление на обработваемостта на смесите [8]. При СВЯБ разбъркването на 

сместа е обикновено по-продължително от това при обикнвените бетони и има опасност от 

допълнително въздуховъвъличане, с което се вкарват макродефекти в матрицата. За да се 

избегне това, може да бъде приложено разбъркване във вакуумна среда. От друга страна, 

гъстотата на смесите и използването на стоманени мирофибри предотвратяват опасността от 

сегрегация на ВАСВЯБ. За стоманените влакна обикновено се използва технологията 

"premix", т.е. смесването им с останалите компоненти на бетона и разбъркване, като при 

СВЯБ се препоръчва влагането на влакната да става в миксера след хомогенизирането на 

матрицата, като се прилага допълнително разбъркване, чиято продължителност зависи от 

обема на мискера и интензивността на разбъркването.  
 

2.4. Методи на изпитване 

В света съществува сериозна нормативна база по приложението на влакнестата 

армировка в бетона: през последните години са разработени множество стандарти от серията 

ASTM (A820/A820M, C1116/C1116M, C1550, C1609/C1609M, C1666/C1666M, 

D7508/D7508M, D7357 и др.), които имат за цел да регулират изпитванията и техническите 

изисквания към тези композити и техните компоненти. У нас са в сила стандартите от 

серията БДС EN, сред които БДС EN 14889 с части 1 и 2, даващ определения, изисквания и 

оценка на съответствието на стоманени и полимерни влакна за армиране на бетон; 

БДС EN 14845 за определяне на ефекта от влакнестото армиране върху бетона, 

БДС EN 14721, отнасящ се до определяне на съдържанието на влакна в бетонна смес и 

втвърден бетон и БДС EN 14651 за определяне на якостта на опън при огъване на бетон, 

армиран с мeтални влакна. Доколко тези системи са пряко приложими към ВАСВЯБ, или се 

нуждаят от адаптиране (по отношение на размери и форма на пробните образци, скорост на 

натоварване и др.) е в процес на допълнително проучване. 

 

3. Пилотни експерименти върху влакнестоармирани супервисокоякостни бетони 

(ВАСВЯБ). 

Основната задача на това пилотно изследване е да се установи най-общо ефекта от 

влакнестото армиране върху якостните показатели на СВЯБ, създадени у нас, как влияе 

дължината на влакната, доколко комбинацията от стоманени и полипропиленови влакна е 

уместна и доколко влагането на влакна затруднява обработваемостта на смесите, за да бъде 

изследвано по-нататък механичното поведение на ВАСВЯБ в детайли и някои аспекти на 

дълготрайността (съсъхване, изтриваемост и др.) с оглед оптимизиране на влакнестата 

армировка като тип, обемно съдържание и геометрични характеристики на влакната. 
 

3.1 Състав на матрицата 

За получаването на СВЯБ е необходимо да се проектира така зърномеричният им 

състав, че да се реализира максимална компактовка на скелета, което се постига с 

използването на материали с различен размер на зърната (от наночастици до няколко 

милиметра). Финодисперсният компонент най-често е микросилициев прах, тъй като освен 
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ролята на пълнител, той има и структурообразуваща роля - води до модифицирането на 

хидратационните продукти на цимента и до образуването на допълнителни количества 

калциеви хидросиликати. Голямото предизивикателство пред СВЯБ е тяхната 

обработваемост, тъй като водоциментното отношение (В/Ц) е обикновено под 0,26. При 

много ниски В/Ц, поради затруднена обработваемост на смесите, в плътната матрица се 

вкарват макродефекти (въздушни пори и шупли), което води до по-ниски якости. Особено 

чувствителна е якоста на опън пти огъване и отклоненията при нея са в по-широки граници 

(до 30 %).  

След проведените първоначални изследвания за определяне на подходящите местни 

(или достъпни на българския пазар) материали за СВЯБ, за оптимизиране на състава на 

матрицата и за извеждане на основни рецептурни зависимости е реализиран планиран 

експеримент, при който променливите величини са размерът на добавъчния материал, 

водоциментното отношение и количеството на химичната добавка [4]. Като оптимален 

състав на матрицата (от гледна точка якост и обработваемост на сместа) се очерта 

дребнозърнест бетон (с максимален размер на добавъчния материал, кварцов пясък, 0,5 mm), 

с високо съдържание на микросилициев прах (30% от масата на цимента), водоциментно 

отношение 0,22 и поликарбоксилатен суперпластификатор в количество 4% от масата на 

цимента. Използваният цимент е CEM I 52,5 N, с активност на 7 ден от  47,9 МPa, а на 28 ден 

- 54,9 МРа. Тази матрица на СВЯБ се характеризира с якост на натиск на 7 ден от 114 Мра, 

на 28 ден - 157 MPa, якост на опън при огъване на 7ми ден от 8,5 МРа, на 28ми ден - от 

9 MPa и модул на еластичност на 28 ден от 51,5 GPa, постигнати със смеси със сравнително 

ниска обработваемост - около 13 cm диаметър на разстилане на стръскваща масичка съгласно 

БДС EN 1015-3. 
 

3.2 Влакнеста армировка 

Използвани два типа влакна: стоманени микрофибри с медно покритие и 

полипропиленови единични нарязани влакна, всеки от които в две геометрични 

разновидности (диаметър и дължина). Техническите характеристики на влакната са 

представени в таблици 1 и 2. 
 

3.3 Експериментална постановка 

Оптималният състав на неармираната матрица по т.3.1. е наречен базов и резултатите 

от влакнестото армиране са сравнявани с него. Използван е отново CEM I 52.5 на същия 

производител, но активността на цимента е по-ниска (30 МРа на 7ми ден и едва 44.5 МРа на 

28ми ден.) По литературни данни, препоръчителният процент на армиране на СВЯБ със 

стоманени микрофибри е 2% обемно, а с ПП влакна - 5 kg/m
3
. Тези проценти на армиране са 

възприети в настоящото изследване, като са постигани с всеки вид влакна поотделно 

(състави 1 и 2 със стоманени влакна, съответно къси и дълги; състави 4 и 5 с ПП влакна, 

съответно къси и дълги), както  и съчетаване на къси и дълги влакна (състав 3 със стоманени, 

състав 6 - с ПП). В състави 7 и 8 са използвани комбинации на стоманени и ПП влакна с 

различни размери - табл.3.  
 

Таблица 1. Техничeски данни на стоманените фибри 

Показатели Стоманени фибри с медно покритие 

Химичен състав 

C (%) 0,69-0,75 

Si (%) 0,15-0,3 

P (%) >0,03 

S (%) >0,03 

Cu (%) <0,05 

Ni (%) <0,05 

Cr (%) <0,05 
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Физически характеристики 

Външен вид/форма Гладки влакна 

Дължина (mm) 6±1 13±1 

Диаметър (mm) 0,175±0,02 0,200±0,02 

Специфична плътност (g/cm3) 7,8 

Мед в покритието (%) 67,55±3 

Тегло на покритието (g/kg) 3,5-4,5 

Точка на топене (°С) 1470 

Якост на опън (МРа) >2500 

 

Таблица 2. Технически данни на полипропиленовите фибри 

Показатели Полипропиленови фибри 

Суровина полипропилен 

Външен вид монофилна нишка 

Дължина (mm) 12±1 19±1 

Диаметър (mm) 0.02±0.015 0.02±0.015 

Плътност (g/cm3) 0,91± 0,01 

Точка на топене (°С) 160-170 

Удължение (%) 15-20 

Якост на опън (МРа) > 400 

 

Таблица 3. Видове влакна и степен на армиране на СВЯБ 

Означение на състава базов 1 2 3 4 5 6 7 8 

със стоманени влакна 
- 

2.0 
об.% 

- 
1.0 

об.% 
- - - 

2.0 
об.% 

1.0 
об.% L=6mm D=0.175mm 

L=13mm D=0.2mm - - 
2.0 

об.% 

1.0 
об.% 

- - - - 
1.0 

об.% 

с ПП влакна 
- - - - 

5,0 

kg/m
3
 

- 
2,5 

kg/m
3
 

5,0 

kg/m
3
 

2,5 

kg/m
3
 L=12mm D=0.02mm 

L=19mm D=0.02mm - - - - - 
5,0 

kg/m
3
 

2,5 

kg/m
3
 

- 
2,5 

kg/m
3
 

 

Дисперсната армировка се влага след хомогенизирането на матрицата, като след това 

сместа се подлага на допълнителното разбъркване в продължение на 2 минути.  

Измерва се разстилането на сместа на стръкваща масичка по БДС EN 1015-3. 

От всеки състав са направени серия от пробни образци-гредички 4/4/16 cm, с оглед на 

определяне на основните механични показатели на бетона – якост на натиск и огъване, и 

кубчета 7/7/7 см, с оглед по-нанатъшно определяне на изтриваемостта на ВАСВЯБ по Бьоме. 

Формите с пробните образци се съхраняват във влажна камера (температура 20±3 
о
С и 

отн. влажност 95±5%. Декофрирането на пробните тела се извършва след 24 часа. 

Отлежаването до момента на изпитване е под вода при температура 18±3 
о
С. 

Изпитването на триточково огъване е извършено съгласно БДС EN 196-1 при подпорно 

разстояние от 10 см и натоварване в средата на подпорното разстояние. Якостта на опън при 

огъване е получена като средноаритметична от изпитването на 3 броя гредички от всеки 

състав. 

Якостта на натиск е определена като средноаритметична от 3 броя пробни тела, 

получени от една от половинките на всяка от гредичките 4/4/16 mm след изпитването на 

огъване. Скоростта на натоварване е съобразена с препоръчителната за бетон и е в рамките 

на 0,8 MPa/s. 
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3.4 Резултати 

Първите резултати от изпитването на ВАСВЯБ са показани в табл. 4. 

По отношение на обработваемостта, намаляването на диаметъра на разстилане на 

смесите с влакна е незначително и практически не затруднява полагането им във формите и 

уплътняването им. Следователно, не се налага допълнително модифициране на матрицата с 

химични добавки и/или третиране на влакната. 

Влагането на влакна води до изменение на обемната плътност в сравнение с базовия 

състав - тя се повишава при съставите със стоманени влакна и намалява при тези с ПП 

влакна, което е следствие от различната обемна плътност на влакната и на матрицата. 

Малките, като цяло, разлики между експериментално измерената и теоретичната обемна 

плътност на композитите с къси влакна показват, че смесите с тях са по-добре 

хомогенизирани. По-дългите влакна се диспергират по-лошо и това вероятно води до 

вкарването на повече въздушни пори, а оттам - до по-ниска плътност на композита. 
 

Таблица 4. Резултати от изпитването на ВАСВЯБ 

Характеристики базов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Разстилане, см 20 19 18 18 19 19 19 19 18 

Обемна плътност, след 

декофриране, g/cm
3
 

2,26 2,39 2,25 2,32 2,17 2,23 2,26 2,37 2,29 

Якост на огъване, 

7ден, ff, MPa 
12,4 21,8 29,3 26,2 12,3 12,2 13,6 21,8 31,4 

Якост на натиск, 

7 ден, fc, MPa 
115,7 156,4 147,5 139,9 109,2 115,2 109,2 142,1 129,0 

ff/fc 0.11 0.14 0.20 0.19 0.11 0.11 0.12 0.15 0.24 

 

Резултатите от изпитването на натиск на съставите, армирани със стоманени влакна 

логично показват увеличение на якостта на натиск на композитите в сравнение с базовия 

състав - то е около 35% при използването на къси влакна, а при тези с дълги влакна - с 27%. 

При еднакво обемно съдържание, късите влакна, които се разпределят в единица обем на 

композита са около 2,8 пъти повече, тъй като имат по-голяма специфична повърхност. 

Съответно, по-голямата контактна площ с матрицата на компонент с висок модул на 

еластичност води до по-голям принос в поемането на натоварването и оттам - в 

разтоварването на матрицата, с което се повишава нейната пукнатиноустойчивост. 

Експерименталните резултати за якостта на натиск с къси стоманени влакна са по-високи от 

теоретично изчислените при линейно-еластичен модел. Както бе очаквано, ПП влакна нямат 

принос към якостта на натиск, а по-скоро водят до намаление на коравината [6]. Влагането 

само на ПП влакна в изследваната матрица води до леко понижение на якостта на натиск (с 

около 6%). Комбинирането на стоманени и ПП влакна в указаните количества позволява не 

само да се компенсира негативния ефект от ПП влакна, но и да се повиши якостта на натиск 

с 11 до 23%, като положителният ефект е по-изразен при по-късите влакна. 

Най-голям е приносът на влакнестата армировка при якостта на опън при огъване - тя 

се повишава със 76% до 153% и достига средни стойности от порядъка на 30 МРа, като при 

това отклонението от средната стойност не превишава 20%. Колкото е по-високо 

съдържанието на дълги стоманени влакна, толкова якостта на опън при огъване е по-висока -

дългите влакна благоприятстват поведението на огъване в по-голяма степен, тъй като освен 

премостването и възпрепятстването на развитието на микропукнатините (което е характерно 

и за късите влакна), вероято работят и след образуването на макропукнатини, тъй като имат 

по-голяма закотвяща дължина, докато късите влакна са по-податливи на изтръгване. За да 

бъде определени дуктилността и индекса на жилавост (toughness index) на ВАСВЯБ, чрез 

които се характеризира допълнителната носимоспособност на композита след поява на първа 
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пукнатина при натоварване на огъване, е необходимо да се измерят относителните 

деформации (в опънна зона, а по възможност и по височина на сечнието) и провисването на 

гредата при натоварване на огъване. Влагането единствено на ПП влакна не променя якостта 

на опън при огъване и тя е съизмерима с тази на базовия състав. Известно е, че голям 

процент на армиране с ПП влакна с мрежеста конфигурация води до повишаване на 

дуктилността на цимент-съдържащите композити [6]. Ефектът съществува и при единичните 

ПП влакна, но от по-малък порядък и това вероятно е причината за наблюдавания 

синергичен ефект от комбинирането на къси и дълги стоманени и ПП влакна - при тях 

отношението на якостите на огъване към якостта на натиск е най-високо от всички изпитани 

състави, което е индикация и за най-голяма деформативност. Това предположение се нуждае 

от допълнително изследване. 

 

4. Изводи и насоки за бъдещи изследвания 

Първите резултати върху ВАСВЯБ показват, че армирането с влакна на СВЯБ 

позволява постигането на якост на опън при огъване над 30 МРа дори на 7ми ден, което 

доказва, че ВАСВЯБ могат да бъдат използвани за конструктивни цели дори без 

класическата армировка със стоманени пръти, но то трябва да бъде съобразено с 

особеностите на матрицата и тънкостенността на сеченията. Подходящи за уякчаване са 

стоманени микровлакна с антикорозионно покритие, с отношение дължина/диаметър от 35 

(за късите влакна) до 65 (за дългите влакна). При еднакъв процент на армиране, по-късите 

влакна имат по-добър ефект при натоварване на натиск поради по-голямата контактна площ 

с матрицата, но по-дългите влакна допринасят повече за увеличаване на якостта на опън при 

огъване - до 1,5 пъти на възраст 7 дни. Предстои да бъде определен ефекта от влакнестото 

армиране и в по-късна възраст на СВЯБ, както и дълготрайността на стоманените влакна в 

тънкостенните сечения. Тъй като СВЯБ се подлагат на различни топло-влажостна обработки 

е необходимо да се изследва влиянието им върху механичните характерстики на ВАСВЯБ, 

както на макроструктурно, така и на микроструктурно равнище. Особен интерес 

представлява контактната зона между влакната и матрицата на СВЯБ. 

За да бъде моделирано поведението на ВАСВЯБ е необходимо да бъде изследвано 

тяхното деформационно поведение посредством определяне на относителните надлъжни и 

напречни деформации при натоварване на натиск, провисването и деформациите по 

височина на напречното сечение при изпитване на огъване, както и да се измери модула на 

еластичност при различен процент на армиране. Чрез определянето на якостта на опън чрез 

разцепване биха могли да се валидират (или не) някои зависимости, установени за 

конвенционалните бетони. 

Необходимо е да се продължат изследванията върху ролята на ПП влакна - както по 

отношение на жилавостта, така и за ограничаване пукнатинообразуването от съсъхване и 

главно, както и върху поведението на ВАСЯБ при пожар.  

Предвидено е да се изследва поведението на ВАСВЯБ и при краткотрайни динамични, 

както и при абразивни, въздействия. 

За оптимизирането на състава на ВАСВЯБ трябва да бъдат изследвани комбинации от 

различни видове и размери влакна в различно обемно съдържание и с различни видове 

съотношения. 
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