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Резюме 

В статията е разгледан въпроса за състоянието на пешеходните подлези в един от 

кварталите на град Варна. Посочени са основните проблеми при тяхната експлоатация, 

създаващи трудности за използването им от пешеходците. Представени са различни 

възможности за естетическо оформление на вътрешното и външно пространство, добавяне на 

нови фукции освен основното предназначение на този вид съоръжения. 

За един от подлезите е предложен вариант за обновяване на съоръжението с използване 

на съвременни материали за възстановяване на повредените елементи и създаване на 

естетична архитектурна среда с различни функционални възможности на върешните 

пространства. 
 

Ключови думи: пешеходни подлези, възстановяване на подлези 

 

NEW VISION AND POSSIBILITIES FOR RENOVATION OF PEDESTRIAN UNDERPASS 
 

Martin Lazarov, Kliment Dechev 
 

Abstract 

The article considered on the status of pedestrian underpass in one of the neighborhoods of the 

city. The main problems in operation, making it difficult for use by pedestrians. Presents various 

options for aesthetic design of indoor and outdoor space, adding new functions unless the main 

purpose of this type of equipment. 

One of the underpass is proposed option for reconstruction the facility using modern materials 

for the restorе of damaged elements and create an aesthetic architectural environment with different 

functionalities for the inner one space. 
 

Keywords: pedestrian underpass, restore underpass 

 

В градските пространства едни от инженерно-техническите съоръжения на пътната 

инфраструктура са пешеходните подлези, осигуряващи безкомфликтно пресичане на различни 

нива на човекопотока с трафика на превозни средства. Организацията на пешеходното 

движение е неразделна част от плана на комуникационно-транспортната система и е свързана 

със структурата на урбанизираната територия, определена с общия устройствен план. [1] 

Като подземни транспортни съоръжения към пешеходните подлези има специфични 

изисквания и са необходими значителни финансови средства, както за тяхното строителство, 

така и по време на експлоатацията им. Предвид икономическата обстановка в страната през 

годините на тези съоръжения не се обръщаше достатъчно внимание. 

Една от целите на разработката е да се направи обща характеристика на състоянието на 

пешеходните подлези по дължината на една от основните пътни артерии на гр. Варна – 

бул. „Васил Левски”. За целта беше извършен оглед, въз основа на който се установи, че 

общият брой на този вид съоръжение в разглежданото напраление е 9, от които единият е 

недостъпен за пешеходци поради неправомерното му отдаване за ползване от фирми (фиг. 1), 

друг се наводнява периодично при проливни дъждове (фиг. 2), трети са недостатъчно 
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осветени или липсва осветление. 
 

        

Фиг. 1. Подлез при стадион „Варна”  Фиг. 2. Подлез при Базар Левски, Варна 
 

Повечето от разглежданите пешеходни подлези са в неугледен вид поради загрозяващи 

графити по стените. Не на последно място тези съоръжения са недостъпни за хората с 

увреждания поради липса на парапети, осигурена възможност за преминаване на инвалидни 

колички, обезопасителни елементи за незрящи и др.  

При обстоен оглед се установиха различни по вид дефекти по основните конструктивни 

елементи на тези съоръжения, които с течение на времето се задълбочават и ако не се вземат 

мерки биха довели до по-бърза амортизация и дори разрушаване. Това налага да се извърши 

цялостна оценка на състоянието на всяко от съоръженията и да се разработят конкретни 

проектни решения за тяхната реконструкция.  

Посочените проблеми относно техническото състояние на подлезите и условията на 

преминаване през тях се явяват основателни причини за нежелание от страна на пешеходците 

да ги ползват. С изключение на един от подлезите при всички останали основния поток от 

пешеходци преминава през булеварда ежедневно в двете посоки, при което се създават 

изключително опасни условия за всички участници в движението. 

От друга страна пешеходните подлези, като елемент от устройството на градските 

пространства по отношение на пешеходните зони са интересни обекти и от архитектурна 

гледна точка. Освен своята строго инженерна същност, те са част и от заобикалящата ни среда 

и могат да въздействат по различен начин върху хората според естетическото си оформление.  

От направеното проучване на световния опит относно експлоатацията на пешеходните 

подлези се наблюдава тенденция за усвояване все повече на подземните пространства чрез 

пренасяне на някои търговски, битови, спортни и др. дейности, което е продиктувано от 

високата пренаселеност на урбанизираните територии. Някои примери в това отношение са 

дадени на фиг. 3 и 4. 

 

Фиг. 3. Проектно решение за пешеходен подлез в Сейнт Луис, Мисури, САЩ 
/изт.: http://www.stlouiscitytalk.com// 
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Фиг. 4. Спортно-развлекателни дейности в пешеходен подлез в Сингапур 

/изт.: http://voyagewithbaby.com// 

1. Описание на обекта 

Предмет на по-подробно разглеждане в настоящата статия е пешеходен подлез, намиращ 

се в кв. „Левски”, гр.Варна на една от най-натоварените пътни артерии бул. „Васил Левски” в 

мястото на пресичането й с бул. „8-ми Приморски полк”, където се образува един сложен 

пътен възел. (фиг. 5 и 6). 

 

 

Фиг. 5. Местоположение на пешеходния подлез 

 

Фиг. 6. Изглед към пешеходния подлез откъм кв. Левски 
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Този пешеходен подлез се явява връзка между кварталите „Левски” и „Чайка” и 

осигурява безпрепятствено преминаване на пешеходци в посока - Морска градина и 

намиращите се в кв. „Чайка” учебни заведения и детски градини. 

Съоръжението се състои от две секции с разлика в нивата 1,12 м и обща площ 2250 кв.м. 

Между двете секции е обособено непокрито пространство, попадащо в разделителната зелена 

ивица между двете платна за движение на булеварда. Ориентацията на съоръжението е 

северозапад/югоизток. Конструкцията е стоманобетонна, а вида на конструктивната система е 

скелетна със сглобяеми елементи. 

От конструктивна гледна точка съоръжението е решено с колонада в двете секции, 

осигуряваща по-голямо пространство за преминаване. Подходът откъм кв.Левски е решен 

двустранно, а от страната на кв.Чайка - от една посока, като освен стълбищно рамо е 

обособена и рампа с наклон 21%. Денивилацията между нивата в двете секции е преодоляна 

чрез стълбищно рамо и успоредно на него изпълнена рампа с наклон 13%.(фиг. 7, 8, 9) 

 

 
 

Фиг. 7. Ситуация 

 
 

Фиг. 8. Хоризонтален разрез 
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И двете съществуващи рампи не осигуряват възможност за безопасно преминаване на 

инвалиди поради това, че не отговарят на изискванията по Наредба № 4/1.07.2009 г. 

изграждане на достъпна среда. 

 

2. Съществуващо състояние 

Пешеходният подлез е проходим, но неподдържан през годините. За известен период от 

време се е ползвал като паркинг за превозни средства. 

От направения оглед на съоръжението бяха установени значителни дефекти и 

разрушения по основни конструктивни елементи, като: липсващо бетоново покритие; паднала 

облицовка и мазилка; разрушени стъпала и подови настилки; липсващи решетки на 

отводнителните улеи и др. (фиг. 10, 11, 12, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 11. Липсващо бетоново покритие на плоча 

 

Фиг. 10. Разрушена облицовка 

 
а) лява половина 

 
б) дясна половина 

 

Фиг. 9. Вертикален разрез 
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Фиг. 12. Липсващи решетки   Фиг. 13. Липсващо бетоново 

на отводнителни улеи    покритие на колона 

 

Графитите по стените допълват неугледния вид на съоръжението. (фиг. 14, 15) 

   

Фиг. 14.      Фиг. 15.  

 

3. Проектно решение 

Във ситуация новото решение, което се предлага включва промени в две направления: 

подходите към подземната част и архитектурно-ландшафтно оформление на надземната част 

на съоръжението. (фиг. 16) 

 

Фиг. 16. Ситуация 
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С оглед улесняване преминаването на велосипеди, детски  и инвалидни колички при 

обновяването на двата главни подхода е предложено решение за обособяване на рампа, чрез 

която плавно да се преодолява денивилацията, като при това са осигурени допустимите 

изисквания за наклони по Наредба № 4/1.07.2009 г. за достъпна среда. 

В подземната част на съоръжението проектното решение включва възстановяване на 

повредените елементи със съвременни материали и създаване на естетична архитектурна 

среда с различни нови функционални възможности на върешните пространства. 

Концепцията на дизайна на разглеждания обект се базира на последните тенденции към 

подкрепа на „уличното изкуство“, масово организираните прояви на „арт мероприятия“ на 

различни нетрадиционни места, с което градовете стават културни средища на различни 

видове таланти. Привидно неприветливи места като подлезите биха могли да се превърнат в 

центрове за забавления, спорт, изкуство, като се добавят нови функционалности на 

пространствата в тях, без това да нарушава основната функция на съоръжението. 

В проектното решение на разглеждания обект за двете секции и площадката между тях 

се предлагат добавяне на нови функции: (фиг. 17) (от дясно на ляво) 

 АРТ ЗОНА, в която чрез поставяне на множество рамки и информационни табели, 

млади творци и дизайнери ще могат да „промотират“ творбите си, като по този начин ще се 

избегнат проявите на обезобразяването на стените с неестетични графити. В зоната ще бъде 

поместена и рекламата на забележителностите в и около града, както и начин за предвижване 

до там.  

 ЗОНА ЗАБАВЛЕНИЯ - между двете секции на подлеза ще бъде разположено 

заведение, функциониращо през лятото. За разчупване на екстериора основно използваните 

материали ще бъдат европалети, които освен служейки като табла за различни творби, ще 

разделят пространството, за да се избегне усешането за огромна празна площ. Поради 

възможностите, които дава по-плавно скосения терен в страни на по-висока кота ще бъдат 

театрално разположени сепарета. 

 ЗОНА СПОРТ - концептуално създадена по наблюдения на множество младежи, 

които в настоящия момент ползват пространството в подлеза, като карат колела, ролери, 

скейтборд, играят тенис и други видове спорт. Предвижда се тази зона да се обособи в част от 

лявото крило на подлеза, като се осигури и обезопаси необходимата площ за пешеходна зона. 

 ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ - отново базирано на нашумяващи европейски тенденции 

за организиране на партита в изоставени заводи и други сгради и съоръжения няколко пъти 

през летния сезон подлеза може частично да се затваря, като пешеходната алея остава 

отворена и в него да се организират дискотеки.  

ДИЗАЙН И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ: Предвижда се дизайна да е основно от често срещани 

материали, като те биват представени по нов начин- евро палети, тухли, дърво - идеята е да се 

запази семплия вид, като с новото си обзавеждане подлеза да стане „шарен акцент” на 

заобикалящата среда.  

В дендрологичния разбор се предвиждат минимални промени, като остраняване на 

нездравите дървета и храсти и допълнителното засяване на нови растителни видове в 

кашпите, проектирани около централната ос на „зона забавления”. Срещаните растителни 

видове са: Juniperus sabina (миризлива смрика), Cercis siliquastrum (европейски див рожков), 

Robinia pseudoacacia (акация), Prunus cerasifera (джанка), Yucca gloriosa (юка), Prunus persica 

(праскова), Malus domestica (ябълка), Pyrus (круша), както и множество самонасадили се 

растителни видове. В новия проект се предвижда засаждането на видове като Albizzia 

julibrissin (албиция), Acer japonicum atropurpureum (японски клен), Lavandula angustifolia 

(лавандула). Паркоустройственият проект ще бъде по-обстойно разгледан в следващия етап на 

проектната разработка. 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

814 

 

Фиг. 17. Хоризонтален разрез 

 

4. Заключение 

Проблемите с експлоатацията на пешеходните подлези са сериозни и от своевременното 

им решаване зависи обезопасяването им, удължаване на експлоатационния им период и 

увеличаване на използваемостта им от пешеходците. 

Предложеното конкретно проектно решение за обновяване на пешеходен подлез  е първа 

стъпка към промяна на визията за този вид съоръжения, превръщайки ги от една скучна 

инженерна конструкция в художествено-артистичен и спортен център, който да е част от 

архитектурно-устройствената и динамично развиваща се среда на града, допринасяйки за 

обогатяване на неговия културен живот. В тази връзка е важно да се отбележи, че проектната 

разработка отговаря на критериите, по които ще бъде оценявана кандидатурата на Варна за 

Европейска столица на културата 2019 г. и ще бъде представена на ръководството на 

Общината за обсъждане. 
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Резюме 

Движението на плажните пясъци представлява комплекс от много сложни процеси и 

променливи. Въпреки това съществуват няколко основни елементи, които контролират както 

пясъка по нашите плажове, така и достатъчното наличие на пясък близо до брега, който може 

да се депозира на плажа при благоприятни условия. В статията са разгледани абразията, 

акумулацията, транспорта и баланса на наносите на морския бряг. 

Транспорта на пясъци представлява движение на твърди частици (наноси), което е 

резултат на комбинация от тежестта на наносите и тяхното качество и/или движението на 

течността, което увлича наносите. Разбирането на понятието за наносен транспорт 

обикновено се използва в природните системи, където частиците са скали (пясък, чакъл, 

камъни и т.н.); течността е вода и силата на гравитацията действа, за да се движат частиците 

по наклонената повърхност, върху която те са в покой. Познаването на транспорта на наноси 

най- често се използва за да се определи дали ще се случи ерозия или отлагане на наноси, 

количеството на тази ерозия или отлагане, както и времето и разстоянието за което те ще се 

случат. 

Натоварването на пясъчния профил се осъществява чрез търкаляне, плъзгане и 

прехвърляне върху профила, който се движи с по-малка скорост от скоростта на флуида.  

 

Ключови думи: механика, въздействие, наноси, абразия, акумулация, транспорт, 

баланс, морски бряг 

 

THE MECHANICS OF SAND TRANSPORT ON COASTAL 
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Abstract 

The movement of beach sand is governed by many complex processes and variables. However, 

there are a few very basic elements that tend to control not only how much sand ends up on our 

beaches, but also how much sand exists near enough to the shore to be deposited on the beach under 

favorable conditions. The article discussed abrasion, accumulation, transport and balance of 

sediments on the beach. 

Sand transport the movement of solid particles (sediment), typically due to a combination of 

gravity acting on the sediment, and/or the movement of the fluid in which the sediment is entrained. 

An understanding of the concept of sediment transport is typically used in natural systems, where the 

particles are rocks (sand, gravel, boulders, etc.); the fluid is water and the force of gravity acts to 

move the particles due to the sloping surface on which they are resting. Knowledge of sediment 
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transport is most often used to determine whether erosion or deposition will occur, the amount of this 

erosion or deposition, and the time and distance over which it will occur. 

Sandy profile load moves by rolling, sliding, and hopping over the profile, and moves at a 

small fraction of the fluid flow velocity. 

 

Keywords: dynamics, effect, sediments, abrasion, accumulation, transport, balance, beach 

 

Наносите в морската брегова зона обхващат съвкупността от отломъчен материал с 

различен произход и размер, който под въздействие на вълнението и течението се придвижва 

в нейните граници. Голяма част от морските наноси има теригенен произход-образувана е от 

продуктите от разрушаване на скалите и от твърдия речен отток. Част от наносите има 

биогенен произход и се състои от останки от черупки и скелети на дънни организми, а малка 

част има химически произход. Процесът на движение и преместване на морските наноси 

определя комплекса от морфодинамични изменения на брега и дъното. При определени 

условия наносите могат да прекратят своето движение и да се превърнат в морски седименти 

и обратно, създадените по-рано форми на релефа при размиване да преминат в движение. 

В резултат на вълновото въздействие се изработва профил на равновесие, както в 

абразионните, така и в акумулационните участъци на бреговата зона – рис. 1. 

 

 
 

 
 

Рисунка 1. Формиране на пясъчен дефицит в бреговата зона на плажа. 

 

Изследванията на плажовете в кк. „Св. Константин и Елена” показаха, че значително 

изменение на количеството на пясъчния материал произтича заради филтрирането на пясъка 

през линията на откъсване на вихъра на вълната от нейната основа (пясъка преодолява 

прибойната зона в дисперсно състояние). Редуването на зимни и летни профили е свързано 

със сезонните изменения на стръмността на вълната – рис. 1. Зимните щормови вълни са по-

стръмни и имат тенденция да размиват плажа, а летните вълни имат по-малка стръмност и го 

възстановяват.  

Ако теоретически приемем, че този процес е свързан само със структурните особености 

на периодическите щормови вълни през зимния период, то би следвало, че при изменение на 

хидродинамичната ситуация през лятото количеството на пясъчния материал ще се 

възстанови, което не съответствува на действителността.  

Правите, насочени към брега импулси на вълновите колебания и обратните, насочени 
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към морето импулси са неравни по скорост на движение и период на действие. 

Преобладаването на скоростта на правите импулси над скоростта на обратните нараства с 

приближаването към брега. В определена точка, наречена неутрална (или равновесна) това 

преобладаване компенсира силата на тежестта и в тази точка пясъчните частици няма да 

изпитват преместване нито нагоре, нито надолу по склона. 

Детайлните анализи установиха, че загубата на пясъчен материал произтича, когато във 

времето транспорта на пясъчни наноси, вследствие въздействието на щормовите прави и 

обратни вълни се изменя в полза на обратните вълни.  

Изчисляването на параметрите - височина на вълната, посока на вълната, дължина на 

вълната и периода между две съседни вълни е изпълнен за всяка точка на мрежата и за всяка 

точка от времето. Стъпката на пространствената мрежа е избрана да бъде 0,5.1,0°. 

Изчисленията са извършени за точки с координати (43° 13' N, 28° 00' E), между 30 - 38 км 

източно от нос Шабла. 

Изследванията на напречно-бреговите профили ни позволява да видим промяната на 

бреговата зона на плажа, а когато такива профили са измерени на годишни бази, това дава 

потенциал да се оценят темповете на ерозия през годините – рис. 2. 

 

 

Рисунка 2. Изследване на напречно-бреговия профил на плажа пред хотел „Сириус” 

 

Получените резултати са представени в таблица 1. Те позволяват да се оцени дефицитът 

на пясъчни наноси по плажната ивица през годините. Измервания напречен профил на 

разпределение на пясъчния материал подкрепя заключението, че бреговата линия на плажа 

пред хотел „Сириус” е подложена на постоянна ерозия. 
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Таблица 1. Изменение на количеството пясъчни наноси през периода 2011 - 2013 г. 

 
 

При разпространение на вълните под прав ъгъл спрямо бреговата линя – т.н. напречни 

вълни – и в зависимост от наклона на подводния склон, акумулационните участъци са 

подложени на напречни движения. Основните закономерности на напречно движение на 

наносите са резултат от асиметрията на вътрешните свойства на вълновия поток. Правите 

(насочени към брега) и обратните (насочени към морето) импулси на вълновите колебания са 

неравни по скорост на движение и време на действие. Преобладаването на правите импулси  

над обратните нараства с приближаването към брега. В определена точка, наречена неутрална, 

това преобладаване компенсира силата на тежестта и в тази точка частиците няма да 

извършват преместване нито нагоре, нито надолу по склона. Пред неутралната точка 

частиците се преместват и отлагат надолу по склона, а над нея се придвижват нагоре и 

формират плажна ивица. Този процес продължава до достигане на равновесие между 

вълновите скорости и наклона на дъното по протежение на целия профил, т.е. до формирането 

на динамичен профил на равновесие на подводния брегови склон [1]. 

Предложения модел се отнася за подводен склон, съставен от достатъчно едри частици, 

които не преминават в плаващо състояние. За анализ на преместването на по-дребните 

частици под въздействието на вълновото движение предлагаме модел на условните сумарни 

импулси [2], който се основава на допускането, че преместването на наноси в придънния слой 

е свързано с хоризонтално насочени вълнови локални налягания, които можем да 

регистрираме с датчици за налягане. Приемаме, че средната скорост на преместване на 

наносите е пропорционална на средния сумарен импулс на вълновото налягане в придънния 

слой. След достатъчно дълъг интервал от време подводния пясъчен склон достига до профил 

на равновесие, на който наносите са сортирани по зърнометричен и минерален състав. 

Установени са сезонни изменения в напречните акумулационни профили, които са тясно 

свързани със сезонните изменения на вълновия режим.  

 

Изводи: 

1. Експерименталните изследвания на транспорта на пясък върху пясъчните плажове 

показаха, че размиването на плажа се явявя следствие от преобладаването на 

обратните-насочени към морето напречни вълни; 
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2. Чрез метода на условните сумарни импулси бе определен механизма на преместване 

и отлагане на наноси върху морския бряг. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЪЛНИТЕ ВЪРХУ ПРОФИЛА НА БРЕГА 
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1
, Генчо Паничаров 

2
 

 

Резюме 

Рационалното проектиране на брегозащитното строителство изисква познаване на 

поведението на плажа при естествени условия. Изследването на връзката между вълните, 

действащи върху плажа и характеристиките на профила на брега - сформира профила и по 

този начин показва необходимостта от предварителен анализ на причините за плажната 

ерозия и оценява ефекта от прогнозираните коригиращи мерки.  

Тази работа представлява първия етап от изследването на ефективността на действието 

на една вълна върху крайбрежните защитни съоръжения, както и точността на количественото 

определяне на намаляването на ерозията - като това ще бъде запланирано за бъдещите 

изследвания. 

Ако се приеме, че енергията на вълните е напълно възобновяема, то нейното 

въздействие върху околната среда може да бъде напълно изяснено. Целта на настоящата 

работа е да се проучи въздействието на една вълна за формирането на профила на брега чрез 

експериментални изследвания. 

Техническите данни за вълната се определят от изследователския апарат, монтиран в 

близката крайбрежна шамандура. Положителия ефект на влиянието на вълната върху 

напречния на брега транспорт на наноси, а оттам и развитието на самия профил на плажа, 

който се се дължи на наличието на вълни - е установен. 
 

Ключови думи: въздействие, вълни, профил, бряг, плаж, ерозия, пясък 

 

STUDIED OF THE WAVES ACTION ON THE COASTAL PROFILE 
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Abstract 

The rational design of coast protection works requires a knowledge of the behaviour of the 

beach under natural conditions. The studied of the relationship between the waves acting on the 

beach and the characteristics of the beach profile - formed profile, is thus a necessary preliminary to 

the analysis of the causes of beach erosion and the evaluation of the effect of projected remedial 

measures.  

This work constitutes the first stage of the investigation of the effectiveness of a wave as a 

coastal defence construction, and the accuracy of the quantification of the erosion reduction - will be 

enhanced in plane future research.  

If wave energy is to become a fully-fledged renewable, its environmental impacts must be fully 

understood. The objective of the present work is to examine the impact of a wave farm on the beach 

profile through of experimental study. 
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Wave technical data from a research device, which is mounted nearby coastal buoy. A positive 

effect on the wave impact, over the cross-shore sediment transport and, consequently, the evolution 

of the beach profile itself due to the presence of the reflected waves was found. 
 

Keywords: action, waves, profile, beach, abrasion, sand 

 

Крайбрежните зони са от голямо икономическо значение във всички страни, които имат 

достъп до море. Пясъчните плажове на България са едни от най-популярните и търсени 

дестинации край морето. Като правило, те са добре оборудвани и се намират в непосредствена 

близост до хотели и курорти.  

Но според Комисията по крайбрежната околна среда на Международния географски 

съюз, около 20% от пясъчните плажове отстъпват от брега със скорост около 1 м/год. [1], 

което заплашва стабилността на инфраструктурата и основите на близките сгради. 

Нарастващото влияние на човешката дейност ускорява този процес, а в някои райони той 

придобива решаващо значение. 

Повишаването на морското равнище, което се дължи на "парниковия ефект" 

представлява сериозен проблем, на който се дължи размиването на пясъчните плажове. 

Според направените прогнози, нивото на океаните може да нарасне от 1,17 m през 2050 г. до 

3,45 m в 2100 г. [2]. При тези условия, ерозията на пясъчните плажни зони ще придобие 

опасен характер и може да причини значителни щети на икономиката на България и други 

крайбрежни държави.  

За решаването на тези проблеми от няколко години студенти на Архитектурния 

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” заедно с техни колеги от Технологичния Университет 

в гр. Делфт, Холандия, под ръководството на проф. Ферхаген и инж. Вьооренд изследват 

динамиката на въздействие на вълните върху морската крайбрежна зона на гр. Варна – 

к.к. „Св. Константин и Елена”. 
 

 

Рис. 1. Местоположение на плажа на хотел „Сириус” – интерактивна карта GLOBAL 

През месец октомври 2013 г. бяха проведени експериментални и теоретични  

изследвания на въздействието на вълните върху плажните ивици в кк. „Св. Константин и 

Елена” – плажа на хотел „Сириус”. 
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Експерименталните изследвания включваха измерване на водолинията и профила на 

дъното на плажа, характеристиките на вълните (височина, скорост, брой за определен период 

от време и др.), батиметрични измервания, изследвания на тетраподи и буни. Целта на 

изследванията представляваше получаването на реална картина за промяната на профила на 

брега и брегозащитните съоръжения спрямо резултатите от изследванията през изминалите 

години за да бъде отчетен характера на литодинамичните процеси, протичащи в съответните 

обекти. Измерванията бяха извършвани със специализирани уреди и инструменти, 

представени от Технологичения Университет, гр. Делфт, а така също и от инж. Боян Савов – 

представител на фирма Ван Оорд, Холандия, които включваха сонари, GPS-устройства, 

анализатори на вълни, анемометри и др. 

Изследванията на плажовете  в кк. „Св. Константин и Елена” - хотел „Сириус” показаха, 

че значително изменение на количеството на пясъчния материал произтича заради 

филтрирането на пясъка през линията на откъсване на вихъра на вълната от нейната основа ( 

пясъка преодолява прибойната зона в дисперсно състояние). Редуването на зимни и летни 

профили е свързано със сезонните изменения на стръмността на вълната – рис. 2. Зимните 

щормови вълни са по-стръмни и имат тенденция да размиват плажа, а летните вълни имат по-

малка стръмност и го възстановяват. За граница между формирането на зимни и летни 

профили се приема стръмност на вълната: 

h/λ=0,025 

където: h - височина на вълната; 

λ – дължина на вълната . 

Ако теоретически приемем, че този процес е свързан само със структурните особености 

на периодическите щормови вълни през зимния период, то би следвало, че при изменение на 

хидродинамичната ситуация през лятото количеството на пясъчния материал ще се 

възстанови, което не съответствува на действителността.  

 

 
 

Рисунка 2. Профил на прибойната зона в зимен и летен период. 

 

На базата на характеристиките, получени при експерименталните изследвания беше 

направено заключението, че значителна част от енергията на вълновото въздействие се пада 

на частта на слабите и умерени вълни. Затова в средната и тилна част на плажа пясъчния 

материал се размива значително по-малко и дълго време остава в същото количество. Тази 

част от плажа се подлага на вълново въздействие само при щормови вълни. Анализа на 

надлъжното движение на вълните показва, че надлъжния транспорт на пясъчни наноси се 

дължи на косо - полегати вълни (необходимо и достатъчно условие за възникване на 

надлъжно движение е формирането на наклон между бреговата линия и лъча на вълната от 2° 

до 4°). Правите, насочени към брега импулси на вълновите колебания и обратните, насочени 

към морето импулси са неравни по скорост на движение и период на действие.   
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Преобладаването на скоростта на правите импулси над скоростта на обратните нараства 

с приближаването към брега. В определена точка, наречена неутрална (или равновесна) това 

преобладаване компенсира силата на тежестта и в тази точка пясъчните частици няма да 

изпитват преместване нито нагоре, нито надолу по склона.          

Разрушаването на брега и подводния брегови склон под действието на морските вълни и 

прибоя се нарича абразия. Тя бива три вида: механична, химична и термична.  

Механичната абразия е разрушаването на брега, свързано с разсейване на кинетичната 

енергия на вълните. Химичната абразия се осъществява в резултат на химическото 

въздействие на морската вода върху отложенията. 

 

 
Рисунка 3. Сравнителен 10-годишен анализ на положението на профила на водната 

линия на плажа пред хотел „Сириус” 

 

Термичната абразия е свързана преди всичко със замръзващите брегове, където се 

разсейва топлинната енергия и се осъществява топло и масообмен между водата и скалите, 

изграждащи брега. В слабосвързаните разтворими или замръзващи скали скоростта на абразия 

може да достигне десетки метри годишно. Освен от ударното действие на вълните, скалите се 

разрушават и изстъргват и от абразивното действие на наносите, които се съдържат в 

морската вода. 

В резултат на абразията се извършва преработка на профила на изходния слабонаклонен 

откос, който е залят от морските води. В скалите се образува прибойна ниша, над която се 

формира вертикална стена , наречена клиф. Пред подножието на отстъпващия клиф се създава 

обширна площадка , наречена бенч или абразионна тераса.  

Образуването на профил на равновесие в хода на абразията на морския бряг 

представлява създаването на такава форма на повърхността на дъното, която най-пълно 

обезпечава дисипацията на енергията на вълните. Теоретичният анализ на експерименталните 

изследвания и GPS измерванията показа, че в сравнение с 2003 - 2008 г., през 2013 г. ерозията 
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на плажа пред хотел „Сириус” е постоянна и значителна и профила на водолинията се е 

преместил с около 3 m  към средната част от плажа. 

Ерозията се е задълбочила в североизточната част от плажа, което подсказва, че 

доминиращите вълни са в тази посока. Това води до размиване на пясъчния плаж и дефицит 

на пясъчен материал. И тъй като в тази част от крайбрежието няма значителен внос на 

пясъчни наноси, продължителната ерозия може да се превърне в проблем на плажа пред хотел 

„Сириус”. 

 

Изводи: 

1. Изследванията, проведени през периода 2011-2013 г. от студенти на Архитектурния 

Факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и Техническия Университет, гр. Делфт, 

Холандия показаха, че бреговата линия на пясъчните плажове в кк. „Свети 

Константин и Елена” – хотел „Сириус” е подложена на продължителна ерозия. 

2. Вследствие ерозията, профила на водолинията на крайбрежната зона се е преместил с 

около 3 метра по-навътре в централната част на плажа. 

3. Доминиращите вълни, водещи до размиване на пясъчния плаж имат посока север-

североизток. Следователно в североизточната част на плажа е необходимо да бъдат 

взети мерки за неговото брегоукрепване. 
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ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИ И ОБЕКТИ В ГРАДСКАТА СРЕДА 
 

Анна Петрова 
1
, Ачилия Руфат 

1
 

 

Резюме 

Художественотото осветление разкрива и подчертава естетическата стойност на 

архитектурните обекти, историческите забележителности, обществените сгради и други 

елементи на градската среда. Със средствата на художественото осветление се визуализира 

художествената стойност на архитектурните обекти и се засилва тяхното естетическо 

въздействие. Темата за възможностите и особеностите на архитектурно-художественото 

осветление е изключително обширна и многопосочна, тъй като представлява нова 

интердисциплинарна област в науката, обединяваща изкуство и техника.  

В доклада са застъпени само най-общите особености на художественото осветление на 

сгради и обекти в градска среда. Специално внимание е отделено на принципите, начините и 

необходимите ресурси за създаването на този тип осветление. Направен е преглед на 

показателите и характеристиките на светлинните обекти и тяхната роля за зрителното 

възприятие. 

Освен примери от световната и българска практика, докладът включва и резултати от 

проучване на авторите, проведено в гр. Варна. Представени са конкретни идеи за 

художествено осветление на сгради и обекти с цел повишаване на тяхната художествена и 

социална стойност. 
 

Ключови думи: художествено осветление, архитектура, градска среда ARTISTIC  

 

LIGHTING OF BUILDINGS AND OBJECTS IN THE URBAN ENVIRONMENT 
 

Anna Petrova, Achilia Rufat 
 

Abstract 

The artistic lighting reveals and emphasizes the aesthetic value of architectural sites, historical 

monuments, public buildings and other elements of the urban environment. By means of artistic 

lighting displays artistic value of architectural objects and enhance their aesthetic effect. The theme 

of the possibilities and characteristics of an architectural lighting is extremely broad and multi-

dimensional, as is a new interdisciplinary field of science, combining art and technology. The report 

covered only the most general features of the artistic lighting of buildings and sites in an urban 

environment. Special attention is paid to the principles, methods and resources needed to create this 

type of lighting. A review of the performance and features of light objects and their role in visual 

perception is done. Besides examples of the world and Bulgarian practice, the report includes the 

results of the authors study, held in Varna. Presented are ideas for decorative lighting of buildings 

and sites in order to enhance their artistic and social value. 
 

Key words: artistic lighting, architecture, urban environment 

 

1. Увод 

Със средствата на художественото осветление се визуализира художествената стойност 

на архитектурните обекти и се засилва тяхното естетическо въздействие в тъмната част на 

денонощието. Художественото осветление е средство за естетическо въздействие, което може 

                                                           
1
 Анна Петрова, Ачилия Руфат, студенти ВСУ „Ч. Храбър” Архитектурен факултет 
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да се разглежда като продължение на архитектурата, подчертаващо спецификата и 

художествената стойност на осветения обект. Чрез подходящо художественото осветление 

градската среда може да промени напълно облика си и да разкрие архитектурни достойнства, 

оставащи сравнително незабележими през деня. В този смисъл художественото осветление на 

сгради и обекти не само визуализира елементите на осветените обекти и експонира техните  

архитектурни особености, но поставяйки акценти върху най-доброто от тях, силно променя и 

усъвършенства градската среда. Задачата е чрез художественото осветление на исторически и 

архитектурни обекти да се помогне на хората да оценят както придобитото културно 

наследство, така и новия модерен облик на града. 
 

2. Основни принципи за създаване на естетична светлинна композиция 

Зрителното впечатление от осветявания обект се обуславя от неговата форма и начина 

на неговото осветяване. Водещ принцип при проектиране на светлинната композиция е 

нейното съобразяване с автентичната архитектурна композиция [1]. Целта на осветлението е 

да разкрие художествените и архитектурните достойнства на обекта, като запази неговата 

оригиналност и демонстрира през тъмната част на денонощието архитектурното богатство на 

градското пространство. Ако архитектурната композиция е симетрична спрямо определена ос, 

естествено е тази симетрия да се подчертае от симетрична светлинната композиция спрямо 

същата ос. Симетричната светлинна картина създава впечатление на организираност, 

уравновесеност и спокойствие. При наличие на редуващи се еднакви материални елементи в 

архитектурната композиция, предпочитано средство за светлинно оформление е метричното 

редуване на светлинни ефекти.  

Разпределението на яркостта по повърхността на един осветен обект или няколко 

съседни сгради е едно от най-важните средства за тяхното светлинно оформление. 

Равномерно осветяване на обектите е трудно осъществимо, a и не е желателно, тъй като 

еднакво ярките обекти губят своята пластичност, изглеждат плоски, неизразителни, 

монотонни [1]. В архитектурно-художественото осветление се използват ефектите нюанс и 

контраст, сполучливо подчертаващи специфичните особености на архитектурната 

композиция. Светлинни нюанси се получават когато яркостите по повърхността на 

осветявания обект се изменят постепенно. Нюансираното осветяване придава дълбочина и 

изразителност на светлинната композиция. Контрастно осветяване се постига чрез големи и 

резки промени на яркостите на съседни площи. Контрастът на светлината отделя визуално 

елементите на композицията и подчертава тяхната специфика. Според разпределението на 

светлината по повърхността на фасадата, художественото осветление бива главно (заливащо), 

второстепенно – подсилващо колорита и вътрешно – открояващо отворите на сградата. 

Цветовото впечатление от осветените обекти зависи от спектралния състав на 

светлината, с която се осветяват. От значение са разстоянието, от което се наблюдава обекта, 

неговите размери, цвета и яркостта на обкръжението, както и вида на лампите на 

разположените в близост улични осветители. 

Зрителното възприятие на един обект зависи от размерите – височината на обекта и 

разстоянието до него, т.е. от зрителния ъгъл, под който той се вижда. От голямо значение за 

зрителното възприятие е яркостният контраст – отношението на яркостта на обекта към 

средната яркост на околната среда. По-голям яркостния контраст се постига при отсъствие на 

силно осветени зони в същото зрително поле. 
 

3. Художествени средства при изграждане светлинната композиция на 

екстериорни обекти  

Основната цел на архитекта е обемно-пространственото построяване на архитектурната 
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форма, обусловена преди всичко от функционални и конструктивни изисквания. 

Сполучливото осветяване на архитектурния обект означава сполучливо изграждане на 

светлинната композиция. Това е своеобразно разположение и градиране на светлинните петна 

по размери, очертания, яркости и цвят, при което архитектурната форма получава максимална 

изразителност и художествено въздействие, еднакво, а най-често, различно от дневния изглед 

на обекта. Характерът на вечерния образ е продиктуван до голяма степен от художествените 

качества на осветлението. Архитектурната форма следователно получава нови качества, които 

изчезват при прекратяване на действието на изкуствената светлина. Някои от средствата на 

светлинната композиция съвпадат със средствата на архитектурната композиция. Към тези 

средства спадат:  

- симетрично композиране;  

- асиметрично композиране;  

- насоченост на архитектурната композиция;  

- нюанс и контраст на архитектурната композиции;.  

- редуване в светлинната композиции;  

- мащабни съотношения;  

- фон на светлинната композиция;  

- приложение на изкуствената светлина в архитектурната композиция.   

Съвременната тенденция за създаване на светлинна архитектура далече надхвърля 

ролята на светлината като допълнително средство при изграждане на архитектурната 

композиция. Повърхността на архитектурната форма има различна яркост, която допринася за 

изявяването на обемите и пространственото им положение. Действието на светлината върху 

формата и съобразяването на формата със светлината довеждат до безкрайни нюанси от 

впечатления. Когато към архитектурния обект се насочи цветна светлина 

Не по-малка роля има дистанцията - разстоянието, от което обектът ще бъде 

наблюдаван. Необходимо е да се търсят различни решения, ако сградата се наблюдава от 

непосредствена близост или от твърде значително разстояние.  

Очевидно е, че творческото прилагане на изкуствената светлина усложнява създаването 

на архитектурната форма в сравнение с предишното композиране с оглед само на слънчевите 

лъчи. Изкуствената светлина прави творческия процес по-труден, но именно тук се крият и 

част от по-големите възможности за съвременния архитект. 

   

4. Физични характеристики и технически средства за реализация  

Художественото осветление е основано на някои основни физични закономерности, 

предмет на вълновата и геометрична оптика. На първо място стои разбирането за светлината 

като електромагнитна вълна, пораждаща възприятие за различен цвят в зависимост от 

дължината на вълната. Най-дълговълновата част на видимия спектър се възприема като 

червена светлина. С намаляване на дължината на вълната се редуват оранжева, жълта, зелена, 

синя и виолетова светлина. Излъчената от светлинния източник (осветител) светлина има 

определен спектрален състав, в зависимост от неговия вид. Тя попада върху осветявания 

архитектурен обект, отразява се от него и се възприема от наблюдателя. Отражението може да 

е насочено (предимно от гладки повърхности) и дифузно – от грапави повърхности, каквито 

най-често са осветените фасадни елементи. От казаното е ясно, че има три взаимно-свързани 

фактора: светлинен източник, осветен обект и зрител, възприемащ отразената светлина.  

Светлинни източници 

За целите на художественото осветление се използват разнообразни светлинни 

източници, различни по своите технически характеристики и по спектралния състав на 

излъчената светлина. По-долу са изброени някои от най-използваните осветители [1]: 
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 лампи с нажежаема спирала: работят при различни външни условия и не изискват 

специални прибори за запалване. Цветът на светлината зависи от температурата на 

спиралата. Газът-пълнител обикновено е аргон с малък процент азот. 

 луминисцентни лампи: газоразрядни тръби с дозирани количества живачни пари и 

аргон. Използват се за общо осветление;  

 живачни лампи с високо налягане: газоразрядни лампи с дозирано количество живак 

и аргон. Могат да излъчват светлина от всички части на видимия спектър, без червена 

светлина. За да се получи червено светене, се добавя луминофорно покритие. 

Снабдени са с пусково-регулиращ апарат. Времето за стартиране е 4-5 минути; 

 метало-халогенни лампи: съдържат живачни пари с добавка на халогенни елементи и 

запалващ газ аргон. Халогенните съставки разширяват спектъра на излъчваната 

светлина към червената област; 

 натриеви лампи с високо налягане: имат голяма светимост, което ги прави подходящи 

за осветяване на големи пространства. При архитектурното осветление сполучливо се 

съчетават с живачни лампи с високо налягане. 

Светлинните източници имат електротехничски характеристики (ток, напрежение, 

консумирана мощност) и оптични характеристики: спектър на излъчване, интензитет на 

източника и яркост на светещата повърхност [2]. 

Спектърът на излъчване обуславя цвета на излъчената светлина. Окото е чувствително 

към дължини на вълните в интервала 400 nm – 780 nm с максимална чувствителност при 

555 nm (зелена светлина). Смес от всички честоти във видимия спектър се възприема като 

бяла светлина. 

Светлинните източници излъчват енергия под формата на светлина. Мярка за тази 

енергия е т.нар. светлинен поток Φ, измерван в единици лумен (lm) - тази част от лъчистия 

поток, която се възприема от зрението на човека като светлина. Интензитетът I на светлината 

е светлинният поток, излъчен в единица пространствен ъгъл. Измерва се в единици кандела 

(cd) – една от основните единици в с-ма SI. Източник с интензитет 1cd излъчва в 

пространствен ъгъл 1st светлинен поток 1l m. 

Яркостта L на светеща повърхност (независимо дали тя свети със собствена или с 

отразена светлина) е интензитетът на единица площ от тази повърхност: L = I/S, cd/m
2
. 

Яркости, по-големи от 7.5.10
3
 cd/m

2
 са вредни за човешкото око. Средните яркости на 

осветените фасади са между 4 и 10 cd/m
2
. При художественото възприемане на 

архитектурната форма адаптирането на човешкото око към различна по сила светлина играе 

съществена роля, особено когато контрастът между яркостта на отделните елементи е голям и 

габаритите на целия обект са такива, че той не може да се наблюдава наведнъж.  

Характеристики на осветения обект 

Основните светлотехнически характеристики на осветения обект са неговата осветеност, 

коефициентите на неравномернот и яркостният контраст. Осветеността Е = ΔΦ/ΔS [lx] е 

потокът светлинна енергия, попаднал върху единица площ от осветяваната повърхност. 

Локалната осветеност на архитектурните детайли се различава от средната осветеност Еср на 

целия обект. Това различие се характеризира с коефициенти на неравномерност, чиито 

стойности зависят от художествения замисъл – дали се цели по-голям контраст и 

подчертаване, или плавно и преливащо се цветно съчетание. Яркостен контраст е 

относителното отклонение на яркостта на осветена повърхност от яркостта на фона. На фона 

на тъмно небе, значителен яркостен контраст може да се постигне и при не особено голяма 

осветеност, докато на фона на добре осветена околна среда, необходимият яркостен контарст 

за подчертаване на архитектурен елемент може да изисква значително по-голяма осветеност.   
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5. Художествено осветление в град Варна 

След обстоен оглед на обекти, намиращи се в град Варна, е установено, че подходящи 

примери за добро архитектурно осветление биха могли а бъдат сградите на ИУ Варна, 

Планетариума „Николай Коперник”, Дворецът на културата и спорта (спортна зала), ВВМУ 

„Н. Й. Вапцаров”, Театър „Българан“, сградата на Варненския драматичен театър, сградата на 

Държавен архив Варна и много други. Във вечерния пейзаж на града особено ярко се 

открояват Катедралният храм „Св. Успение Богородично” и Аспаруховият мост. 

Приложените по-долу фигури [3] илюстрират великолепни образци на художествено 

осветление, подчертаващо ахитектурните достойнстава на сградите. При някои от тях (Фиг. 1 

и Фиг. 2) осветлението поставя акценти върху фасадните елементи на сгради - образци на 

културното наследство.  При други (Фиг. 3 и Фиг. 4) със средствата на художественото 

осветление е подчертана оригиналността на архитектурната композиция. Специфичното и 

въздействие, свързано с функциите на сградата е не само подчертано, но и засилено 

многократно, особено за сградата на обсерваторията, където се създава усещане за 

загадъчност и единство на космическата (куполът) и земна природа (околния парк).  
 

   
Фиг. 1 ИУ Варна   Фиг. 2. Сградата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” 

Художественото осветление на Аспаруховия мост (Фиг. 5) съдържа редуващи се 

светлинни елементи, подчертаващи симетрията. Ефектът на водното огледало се добавя към 

ефекта на осветлението, усилва го и прави светлинната композиция изключително 

въздействаща. 

Наред с добрите примери обаче, не може да не се отбележи, че много от сградите, които 

имат съществено значение за архитектурния облик на града, се нуждаят от архитектурно-

художествено осветление за засилване на тяхната значимост. Такива са община Варна, хотел 

„Черно море”, входът на Морската градина и сгради, разположени на централната улица 

„Княз Борис I”, които имат историческо-архитектурна стойност.  

   

Фиг. 3 Дворецът на културата и спорта  Фиг. 4. Планетариум „Николай Коперник” 
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Фиг. 5. Аспаруховият мост 

 

6. Заключение 

Художественото осветление като способ за експониране на архитектурните достойнства 

на обектите може да се разглежда като вид архитектура – светлинна архитектура. 

Художественото осветление не само продължава визуалното въздействие на сградите и през 

нощта, но го и променя, засилва го и придава на архитектурната форма нови качества.  

Град Варна е с богато културно-историческо наследсво и изобилства със стойностни в 

архитектурно отношение обекти, образци на различни архитектурни стилове. Някои от тези 

сгради, предимно известни обществени сгради, са и образци за художествено осветление. 

Наред с това, все още неразкрита през нощта остава красотата на по-голямата част от богато 

орнаментираните фасади на сгради, строени в началото на XX-ти век, както и на редица 

паметници, паметни плочи, скулпторни композиции и обществени места. Може да се очаква, 

че с обединените усилия на архитекти, инженери и администрация градът наистина би могъл 

да блесне през нощта с цялото си богатво от исторически и съвременни форми.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ 

НА ПОЛИМЕРНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 

ПОДЛОЖЕНИ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
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Резюме 

В настоящия доклад са представени резултатите от проведено изследване на 

напрегнатото и деформирано състояние на полимерни подови покрития подложени на 

механични въздействия.  

Основната причина за компрометиране на полимерните покрития е недостатъчна 

адхезионна якост между слоевете от системата бетон-грунд-полимерно покритие. Именно 

приоритет на изследването представено в доклада е определяне стойностите на възникващите 

напрежения в контактната повърхност основа-полимерен грунд, поради факта, че 

адхезионните разрушения в системата се наблюдават основно в тази зона. 

Числения анализ на модела е разработен с програмен продукт използващ основните 

зависимости и предпоставки съгласно метод на крайните елементи. Чрез симулирано 

въздействие върху модела са получени зависимости в изменението на възникващите 

нормални опънни, натискови и тангенциални срязващи напрежения.  

За целта на изследването е използван програмен продукт SAP2000 v.15, като е 

моделирана бетонна настилка, покрита с полимерен грунд и полимерно подово покритие на 

база термореактивна смола. Чрез прилагане на вертикален товар и хоризонтално въздействие 

от различните нормативно регламентирани класове челни товарачи, а също и транспалетна 

количка, са определени напреженията, които биха могли да доведат до евентуално 

деформиране и компрометиране на системата. Основният извод от изследването е, че при 

увеличаване дебелината на ППП се наблюдава намаляване на напреженията, възникващи в 

контактната повърхност основа - адхезионен грунд. Получeните резултати могат да се 

използват за оптимизиране избора на дебелина на полимерно подово покритие, като се отчете 

максимално точно възникнащото напрегнато и деформирано състояние на системата. 

 

ANALYSIS OF POLYMER FLOORING SUBJECTED TO MECHANICAL LOADS 

 

Diman Rusev 
1
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2
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3
 

 

Abstract 

This report present the results of an analysis of the stress and strain state of polymer flooring 

exposed to mechanical loads. 

The main reason for damage of the polymer floorings is insufficient bond strength between the 

layers of the system concrete-primer-polymer flooring. Prioritizing the research presented in this 

report is to determine the values of the stresses at the contact surface zone concrete slab-polymer 

primer, because the adhesive destruction in the system are observed mainly in this zone. 

                                                           
1
 инж., студент - ОКС „Магистър”, ВСУ„Любен Каравелов” - гр. София, e-mail: d1man.rusev@abv.bg 

Eng., Student "Master" degree, VSU "L. Karavelov" - Sofia, e-mail: d1man.rusev@abv.bg 
2
 доц. д-р. инж., ВСУ„Любен Каравелов” - гр. София, e-mail: l.hrischev@abv.bg 

Assoc. Prof. Dr. Eng., VSU "L. Karavelov" - Sofia, e-mail: l.hrischev@abv.bg 
3
 ас. инж., ВСУ„Любен Каравелов” - гр. София, e-mail: v_matuski@abv.bg 

Assist. Prof. Eng., VSU "L. Karavelov" - Sofia, e-mail: v_matuski@abv.bg 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

832 

The numerical analysis of the model was developed by software product using basic 

dependencies and preconditions according to finite element method. By simulated loadings on the 

model are derived dependencies of arising the normal tensile, compressive and shear stresses. 

For the purpose of the research is used software product SAP2000 v.15. It is modeled concrete 

slab, covered with a polymer primer and polymer flooring based on thermo reactive resin. By 

applying a vertical and horizontal loads from the different regulated classes of forklifts, and pallet 

trucks are determined stresses, which could lead to a possible deformation and damage of the system. 

The main conclusion from the research is that with increasing the thickness of the polymer 

coating, the tensions stresses in contact surface zone concrete base-polymer flooring decreased. The 

obtained results can be used to optimize the choice of the thickness of the polymer flooring by 

considering the most accurate arise stress and strain state of the system. 

 

1. Въведение 

Основната причина за компрометиране на полимерните покрития е недостатъчна 

адхезионна якост между слоевете от системата бетон-грунд-полимерно покритие. 

Понастоящем, за определяне дебелината на ППП се използва метод, който се състои в 

използване на таблични зависимости между вертикалното натоварване и дебелина на 

настилката. Тези зависимисти са определени спрямо вертикално натоварване, което се 

разпределя през полимерното покритие до бетонната основа под ъгъл от 45 градуса, като 

метода е публикуван за пръв път от S. Beindorn и B. Nefgen в [4]. Метода е доразвит от Walter 

Treml, като в [5] се дискутира следният пример за проектиране дебелината на ППП: при 

покритие с дебелина 3 mm и упражнено натисково натоварване от 80 N/mm
2
, същото 

намалява, чрез разпределяне на товара на около 31 N/mm2 върху повърхността на бетонната 

основата (фиг. 1).  

 
Фиг. 1 Разпределяне на натоварване през полимерно покритие към бетонна основa 

 

Приема се, че първоначалното натоварване от около 80 N/mm
2
 неминуемо би повредило 

повърхността на бетона, който има якост 30 N/mm
2
, но ППП действа като буфер за 

натоварването, така че повърхността на бетона не се натоварва повече, отколкото е якостта му 

на натиск. При така предложения метод, основниия фактор, от който зависи дебелината на 

покритието е стойността на приложеното натоварване, като се взема предвид само натиска 

върху бетонната настилка в контактната повърхност полимерно покритие-основа. 

Описания по-горе метод не отчита обаче възникването на опънни напрежения в 

контактната повърхност бетонна основа - ППП, а също и напреженията в резултат на 

хоризонтални въздействия и температурни натоварвания. С цел подобряване на методиката за 

проектиране на ППП е необходимо да се направи изследване на вида и стойностите на 
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напреженията, възникващи в системата бетонна основа - ППП при различни видове 

натоварвания (основно от транспортни средства) и при различни дебелини на покритията. 

Целесъобразно е, изследването да се извърши за различни дебелини на ППП, с различни 

якостно деформационни характеристики, с отчитане освен на вертикални и на хоризонтални 

механични въздействия и температурни натоварвания.    

 

2. Числен модел със софтуерен продукт SAP2000 v.15  

Предмет на изследването е подово покритие, оформящо системна цялост с бетонна 

настилка и свързващия ги полимерен грунд. Основна цел на изследването е получаването на 

преместванията, деформациите и напреженията в системата вследствие на механични 

въздействия върху нея. Веднъж получени, те могат да се сравняват количествено с определени 

критерии или референтни стойности, като в случая се сравняват с минимално необходимата 

адхезионна якост със стойност от 1,5 N/mm
2
.  

В настоящото изследване, с използването програмен продукт SAP2000 v.15 е 

моделирана бетонна настилка, покрита с епоксиден грунд и полимерно подово покритие на 

база термореактивна смола. Чрез прилагане на вертикален товар (от виличен повдигач и 

транспалетната количка) и хоризонтално въздействие, дължащо се на тръгването и спирането 

на превозното средство, се цели изследване на възникващите нормални опънни, натискови и 

тангенциални срязващи напрежения, в зависимост от големината на натоварването. 

Използвани са обемни крайни елементи с много малки размери, материални 

характеристики отговарящи на реално участващи в една такава система и натоварени с най-

неблагоприятни динамични въздействия от превозни средства според нормативните 

стойности в Наредба № 3 За основните положения за проектиране на конструкциите на 

строежите и за въздействията върху тях [2]. 

Дефинирани са следните материали: 

– бетон клас B30 със съответните характеристики: модул на еластичност 

bE  = 31,5 × 
310 MPa, коефициент на поасон 0,2   и коефициент на топлопроводност 

с размер 1,17; 

– епоксиден грунд: обемно тегло 31700 /грунд kg m  , модул на еластичност 

Е = 10 ×
310 MPa, коефициент на поасон 0,35  и коефициент на топлопроводност с 

големина 3,8 × 
510
; 

– повърхностно положено епоксидно подово покритие със следните характеристики: 

обемно тегло 3

. 1800 /наст kg m  , модул на еластичност Е = 3 500 MPa, коефициент на 

поасон 0,35   и коефициент на топлопроводност равен на 3,8 × 
510
. 

Епоксидното покритие e с четири различни дебелини (0,5; 1; 2 и 4 mm), като са  

разработени 4 модела, както следва: 

- модел 1 - с дебелина 0,5 mm; 

- модел 2 - с дебелина 1 mm; 

- модел 3 - с дебелина 2 mm; 

- модел 4 - с дебелина 4 mm. 

Конструкцията е дискретизирана с използването на обемни крайни елементи-

паралилепипеди, всеки с по 8 възела, 48 степени на свобода и размери 3 × 3 × 3 cm за бетона, 

3 × 3 × 0,03 cm за епоксидния грунд и 3 × 3 × 0,1 cm за полимерното покритие. Задавайки на 

системата достатъчно малки по размери елементи се цели по-голяма точност при получените 

резултати и съответно коректност при определяне на необходимата дебелина на покритието. 
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Фиг. 2 Обш вид на дискретизирания модел 
 

Приложените върху модела натоварвания от дадено превозно средство спрямо 

съответната големина на печата за едно колело същевременно се комбинират със спирачно 

усилие, действащо хоризонтално по повърхността на покритието. Товарните състояния за 

двата вида превозни средства са приложени върху четирите модела, представляващи ППП с 

дебелини 0.5, 1, 2 и 4 mm.  

Използвани са два вида превозни средства за изпитване на най-неблагоприятно 

натоварване с различни параметри. Съответно, виличен повдигач с размери на печата на едно 

от колелата 20 × 20 сm [3] и транспалетна количка с печат на едно колело 3 × 3 сm.  

Дефинирани са следните товарни състояния: 

- Първо товарно състояние - вертикални натоварвания 
,

.
k din k

QQ   за всеки един клас на 

виличен повдигач FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 и FL6, като тези натоварвания са умножени с 

коефициент на динамичност  , който е приет равен на 2 съгласно чл. 60. (4) от Наредба № 3 

[2]; 

- Второ товарно състояние - вертикално натоварване за всеки един клас виличен 

повдигач (от FL1 до FL6) плюс хоризонтална сила, породена от тръгване или спиране на 

превозното средство. Тази хоризонтална сила се приема равна на 30% от вертикалното осово 

натоварване 
k

Q , без да се умножава с коефициент на динамичност; 

- Трето товарно състояние – натоварване от транспалетна количка с големина на 

вертикалното натоварване съответно 5, 10 и 20 kN. 

Стойностите на въздействията от виличните повдигачи и транспалетната количка (ТПК) 

са подробно представени в табл. 1 и табл. 2. 

 

Табл. 1 Стойности на натоварване от виличен повдигач в/у ППП 

Натоварване от 

виличен повдигач 
, .k din k

QQ   

/kN/ 

Натоварване в 

един възел 

/kN/ 

Хоризонтално натоварване, дължащо 

се на тръгване или спиране на 

превозното средство /kN/ 

FL1 26 0,46 0,07 

FL2 40 0,71 0,11 

FL3 63 1,125 0,17 

FL4 90 1,61 0,24 

FL5 140 2,5 0,375 

FL6 170 3,04 0,46 
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Табл. 2 Стойности на натоварване от транспалетна количка в/у ППП 

Натоварване от 

транспалетна количка 

Натоварване в/у едно 

колело /kN/ 

Натоварване в един 

възел /kN/ 

5kN 1,66 0,41 

10kN 3,33 0,83 

20kN 6,66 1,66 

 

3. Симулиране поведението на системата основа-полимерно подово покритие при 

определени механични въздействия 
 

Извършено е натоварване на всеки един от четирите модела с различна дебелина, като 

получените резултати са систематизирани с цел подробно отчитане на зависимостта между 

големината на напреженията при покритие със съответната дебелина. Отчетено е 

възникналото напрежение във възлите с най-голяма стойност на нормалното напрежение 

z
  , 

z
   и перпендикулярно възникналото тангенциално напрежение xy . 

На фиг 2 са представени възникващите деформации и съответните напрежения които се 

пораждат в модела при товарно състояние 1 от виличен повдигач, а на фиг. 3 напрегнатото 

състояние при въздействие от товарно състояние 3. 

 

   

Фиг. 2 Деформирано състояние и напрежения, възникващи при въздействие от товарно 

състояние 1 на виличен повдигач 

 

 

Фиг. 3 Деформирано състояние и напрежения, възникващи при въздействие от товарно 

състояние 3 на транспалетна количка 
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Отчетени са максималните стойности на нормалните опънни и натискови напрежения, 

както и на срязващите тангенциални такива, понеже разрушенията настъпват в местата, 

където се получават максимални стойности, а именно в зоните около натоварващия печат. В 

точките където възникват опънни напрежения е възможно да се получи компрометиране на 

системата, изразяващо се в адхезионно разрушение в контактната повърхност основа – 

адхезионен грунд. 

Резултатите за получените напрежения в контактната зона бетонна основа-епоксиден 

грунд за четирите модела при трите товарни състояния са представени в приложените по долу 

таблици и графики.  

 

Табл. 3.1 Напрежения в модел 1 отчетени при различните транспортни средства 

Дебелина 

на ППП 

Превозно 

средство 
,z   

[N/mm
2
] 

,z   

[N/mm
2
] 

xy  

[N/mm
2
] 

Графично представяне 

0,5 mm 

FL1 0,255 0,922 0,037 

 

FL2 0,401 1,365 0,056 

FL3 0,632 2,254 0,085 

FL4 0,880 3,224 0,131 

FL5 1,402 4,962 0,186 

FL6 1,700 6,051 0,233 
 

ТПК 5kN 0,189 0,703 0,006 

 

ТПК 10kN 0,385 1,416 0,011 

ТПК 20kN 0,786 2,831 0,024 

 

Табл. 3.2 Напрежения в модел 2 отчетени при различните превозни средства 

Дебелина 

на ППП 

Превозно 

средство 
,z   

[N/mm
2
] 

,z   

[N/mm
2
] 

xy  

[N/mm
2
] 

Графично представяне 

1 mm 

FL1 0,241 0,891 0,031 

 

FL2 0,381 1,081 0,050 

FL3 0,612 2,054 0,073 

FL4 0,822 3,122 0,111 

FL5 1,363 4,802 0,175 

FL6 1,650 5,900 0,211 
 

FL1+хор.сила 0,256 0,892 0,036 

 

FL2+хор.сила 0,401 1,415 0,055 

FL3+хор.сила 0,633 2,254 0,085 

FL4+хор.сила 0,851 3,314 0,122 

FL5+хор.сила 1,411 5,016 0,190 

FL6+хор.сила 1,692 6,102 0,234 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

837 

ТПК 5kN 0,181 0,701 0,005 

 

ТПК 10kN 0,374 1,412 0,009 

ТПК 20kN 0,781 2,822 0,022 

 

Табл. 3.3 Напрежения в модел 3 отчетени при различните превозни средства 

Дебелина 

на ППП 

Превозно 

средство 
,z   

[N/mm
2
] 

,z   

[N/mm
2
] 

xy  

[N/mm
2
] 

Графично представяне 

2 mm 

FL1 0,236 0,845 0,028 

 

FL2 0,374 1,002 0,046 

FL3 0,598 1,898 0,062 

FL4 0,776 3,012 0,081 

FL5 1,351 4,701 0,163 

FL6 1,601 5,811 0,200 
 

ТПК 5kN 0,174 0,699 0,005 

 

ТПК 10kN 0,363 1,402 0,008 

ТПК 20kN 0,774 2,815 0,021 

 

Табл. 3.4 Напрежения в модел 4 отчетени при различните превозни средства 

Дебелина 

на ППП 

Превозно 

средство 
,z   

[N/mm
2
] 

,z   

[N/mm
2
] 

xy  

[N/mm
2
] 

Графично представяне 

4 mm 

FL1 0,220 0,778 0,022 

 

FL2 0,361 0,988 0,036 

FL3 0,573 1,701 0,049 

FL4 0,721 2,877 0,051 

FL5 1,156 4,546 0,125 

FL6 1,545 5,698 0,177 
 

ТПК 5kN 0,159 0,681 0,004 

 

ТПК 10kN 0,342 1,388 0,007 

ТПК 20kN 0,766 2,801 0,019 

 

4. Анализ на резултатите 

Представените таблично и графично резултати показват следната зависимост: 

- При Модел 1 (полимерното подово покритие с дебелина 0,5 мм), при натоварвания от 

виличен повдигач клас FL1, FL2, FL3, FL4 и FL5, стойностите на нормалните опънни 
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напрежения в контактната повърхност бетонна основа-епоксиден грунд са от 

,z   = 0,255 N/mm
2
 (за клас FL1) до ,z  =1,402 N/mm

2
 (за клас FL5). При натоварване с 

големина от 170 kN, нормалните опънни напрежения достигат стойност ,z  =1,7 N/mm
2
, 

което е по-голямо от минимално регламетираната в БДС EN 13892 адхезионна якост 

> 1,5 N/mm
2
. Това реално означава, че при натоварване от виличен повдигач клас FL6, при 

наличие на адхезионна якост <1,5 N/mm
2
, може да се очаква адхезионно разрушение в 

контактната повърхност бетонна основа-епоксиден грунд; 

- При Модел 1 (полимерното подово покритие с дебелина 0,5 мм), при натоварвания от 

транспалетна количка (товарно състояние 3) стойностите на нормалните опънни напрежения в 

контактната повърхност са съответно ,z  = 0,189 N/mm
2
 (при възлово натоварване в размер на 

0,41kN), ,z  = 0,385 N/mm
2
 (при 0,83 kN възлово натоварване) и достигат до ,z  = 

0,786 N/mm
2
 при максимално въздействие от транспалетна количка с възлово натоварване в 

размер на 1,66 kN.  

Получените резултати показват, че максималните опънни напрежения при натоварване 

от транспалетна количка са по-големи от стойностите на същите напрежения за виличен 

повдигач клас FL2 и FL3. Имайки предвид, че този тип вилични повдигачи са най-често 

използваните в производствените зони, където пода е изпълнен с ППП, то може да заключи, 

че натоварването от транспалетна колички създава по-неблагопритно напрегнато и 

деформирано състояние на системата основа-грунд-епоксидно покритие. 

- При модел 2 с дебелина от 1мм са разгледани 3 варианта на натоварване - съответно 

вертикално натоварване от виличен повдигач, комбинация от вертикално натоварване и 

хоризонтално такова породено от спиране или тръгване на превозното средство. Също така е 

приложено и въздействие от транспалетна количка действаща върху много малка площ равна 

на повърхностната площ на един краен елемент(9 cm
2
). При вертикално натоварване от 

виличен повдигач големината на възникващите напрежения намалява спрямо модел 1 

(0,5 мм), но при комбинация на хоризонталните и вертикалните въздействия се наблючават 

стойности, които при определени класове FL1, FL2, FL3 и FL5 надвишават същите при по-

малката дебелина на ППП. Наблюдава се достигане до стойности предполагащи адхезионно 

разрушение при натоварване от виличен повдигач клас FL6 и съответно достатъчна 

устойчивост на ППП при всички останали натоварвания. 

Останалите модели 3 (2 мм) и 4 (4 мм) показват същата тенденция, както и при по-

малките дебелини. Наблюдава се намаляване на напреженията с увеличаване на дебелината на 

покритието, но недостатъчност на покритието при натоварвяане от виличен повдигач клас 

FL6. 

Констатираните стойности на нормалните натискови прежения са с максимални 

стойности ,z  = 6,102 N/mm
2
 при натоварване от виличен повдигач клас FL6 и съответно 

,z  = 2,831 N/mm
2
 при натоварване от транспалетна количка. Това реално означава, че при 

така зададените в модела вертикални и хоризонтални въздействия и възникващите вследствие 

на тях натискови напрежения, не може да се очаква разрушение в бетонната основа поради 

изчерпване на носещата и способност.  

Сравнението на изменението на нормалните опънни напрежения в зависимост от 

дебелината на покритието (представени на фиг. 4) показва, че с увеличаване дебелината на 

ППП се наблюдава намаляване на напреженията. Това намаляване е средно с около 4% за 

милиметър дебелина. При ППП с дебелина 4 mm, намаляването на нормалните опънни 

напрежения е средно с 14%, в сравнение с ППП с дебелина 0,5 mm. 
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а) б) в) 

 

   
г) д) е) 

 

Фиг. 4 Изменение на опънните напрежения при различните дебелини на ППП за различните 

транспортни средства (а - при виличен повдигач клас FL1; б - при виличен повдигач клас FL2; 

в - при виличен повдигач клас FL3; г - при виличен повдигач клас FL4; д - при виличен 

повдигач клас FL5; е - при виличен повдигач клас FL5)  

 

5. Изводи 

4.1 Максималните натискови напрежения, които възникват в бетонната основа, при така 

въведените товарни комбинации, са с максимална стойност 6,05 N/mm
2
, което на практика 

означава, че бетонната основа е в състояние да поеме тези въздействия. 

4.2 Нормални опънни напрежения със стойност по-голяма от 1,5 N/mm
2
, които биха 

предизвикали евентуално адхезионно разрушение в контактната повърхност бетонна основа-

адхезионен грунд възникват само при натоварване от виличен повдигач клас FL 6. 

4.3 С увеличаване дебелината на ППП се наблюдава равномерно намаляване на 

напреженията, възникващи в контактната повърхност основа- адхезионен грунд. Това 

нямаляване е от порядъка на 4% за mm дебелина на ППП. 

4.4 Натоварването от транспалетна количка води до по-големи напрежения в ППП, 

отколкото най-масово използваните класове вилични повдигачи FL2 и FL3. 
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Резюме 

Шумовото натоварване в урбанизираните територии е един от основните фактори, 

определящи качеството на живота в тях. Показателите за шум в околната среда са измеряеми 

физични величини, чието определяне и ограничаване е свързано с възможностите за 

редуциране на шумовото замърсяване на населените места. Настоящият доклад е посветен на 

градския шум като негативен фактор на градската среда. 

Разгледани са основните източници на шум в градски условия – транспортният шум, 

шум от промишлени източници, шум от увеселителни обекти и др. Направен е кратък обзор 

на действащата нормативна уредба, регулираща оценката, управлението и контрола на шума. 

Изяснени са основните показатели за шум в околната среда и начините за оценка на дневното, 

вечерно и денонощно еквивалентно А-претеглено ниво на звуковото налягане съгласно 

Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности за показателите за 

шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

В доклада са разгледани зависимостите на показателите за шум от някои основни 

физични условия. Приведени са примери за ефективни архитектурно-строителни методи за 

намаляване на шумовото натоварване от външен шум. Значителна част от тях се отнасят до 

формата и разположението на сградите и до планиране на подходяща зелена инфраструктура. 

Цитирани са резултати от измервания, направени от авторите в няколко точки на гр. 

Варна, при които са установени моментни стойности на нивото на шума, надвишаващи 

нормативно допустимите. Предложени са конкретни архитектурно-строителни мероприятия 

за намаляване на нивото на градския шум. 

 

Ключови думи: шум, шумово замърсяване, нива на шума, звуково налягане, защита от 

шум, стратегически шумови карти 

 

ARCHITECTURAL-CONSTRUCTION SOLUTIONS TO FIGHT THE URBAN NOISE 

 

Michaela Stancheva, Nena Andreeva, Blagovest Bogomilov, Evgeni Sharkov 

 

Abstract 

Noise pollution in the urban areas is one of the main factors determining the quality of life in 

them. The indicators of environmental noise are measurable physical quantities which determine and 

limit relates to the ability to reduce the noise of the settlements. This report is devoted to the city 

noise as a negative factor of the urban environment 

The basic sources of noise in urban areas are - transport noise, noise from industrial sources 

and entertainment places noise. A short overview of the current regulations governing the 

assessment, management and control of noise is done. Clarified are the main indicators of 

environmental noise and how to evaluate the day, evening and night and day equivalent A-weighted 

sound pressure level according to Decree № 6/26.06.2006 on indicators of environmental noise, 
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taking into account the degree of discomfort in different parts of the day, the limit values for noise 

indicators in environmental assessment methods for values of the noise and the harmful effects of 

noise on human health. The report examined the relationships of noise indicators from some basic 

physical conditions. Brought are examples of effective architectural-construction methods to reduce 

noise pollution from outside noise. A significant part of them relate to the form and layout of 

buildings and planning of appropriate green infrastructure. 

Cited are the results of measurements made by the authors in several points of the city of 

Varna, where are established instantaneous noise levels in excess of the legally permissible. Concrete 

architectural-structural measures to reduce the level of urban noise are proposed. 

 

Key words: noise, noise polution, noise level, sound pressure, noise protection, strategic noise 

maps. 

 

1. Увод 

Шумът и шумовото замърсяване на околната среда представляват един от големите 

екологични проблеми на нашето време. Основен източник на шум в населените места е 

автотранспортът. Като мощен стресов фактор шумът далеч не изчерпва своето вредно 

въздействие върху организма само със специфичното поражение на слуховата функция. Той 

влияе върху нервно-психичната сфера, сърдечно-съдовата система, стомашно-чревния тракт, 

жлезите с вътрешна секреция, обмяната на веществата, нервно-мускулния апарат и др. 

Проучванията показват, че няма орган в човешкото тяло, който да е пощаден от вредното 

въздействие на шума. По данни на Световната здравна организация (СЗО) 8 до 10 млн души в 

САЩ се нуждаят от слухови апарати като глухотата е разпространена най-вече сред 

безработните. Според направените изследвания в Англия всяка трета жена и всеки четвърти 

мъж страдат от невроза, която е резултат от шумово въздействие. Във Франция всеки пети 

пациент на психиатричните болници е загубил разсъдъка си поради вредното действие на 

непрекъснато растящия шум в жизнената среда. Човешкото ухо възприема звуци и по време 

на сън, затова шум от 50 - 60 децибела може да породи в спящо състояние същите вегетативни 

реакции, каквито се установяват в будно състояние при въздействие на шум с интензитет 80-

90 децибела т.е. шумовото въздействие по време на сън е по-вредно в сравнение с това в 

бодро състояние. СЗО aкцентира на факта, че шумът, причинен от градския транспорт, излага 

европейците на сериозен риск като повишава честотата на хипертониите и сърдечно-съдовите 

заболявания, нарушава съня, уврежда детското здраве, намалява работоспособността. За 

последните десет години европейското население, което е изложено денонощно на шум над 

допустимите нива, се е увеличило от 15 на 26%.  

Ограничаването на градсия шум е задача пред цялото ощество, за решаването на която 

са необходими усилията на широк кръг специалисти. Част от проблемите могат да бъдат 

преодолени с активното участие на архитекти и строителни специалисти.   

 

2. Физична природа, измерване и норми 

По същество шумът представлява смесица на звуци. По своята физична природа звукът е 

разпространяваща се в пространството механична вълна [1]. Основните физични 

характеристики на звука са неговите честота и интензитет. От честотата на звуковата вълна 

зависи височината на звука. Човешкото ухо възприема като звуци механични вълни с честота 

от 16 Hz до 20 кHz. Вълни с честотa над 20 кHz (ултразвук) и с честота под 16 Hz (инфразвуk) 

не се възприемат като звук от нормалното човешко ухо, но имат вредно влияние върху 
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здравето на хората. Човешкият глас съдържа честототи от 80 Hz до 1034 Hz, пианото от 27 Hz 

до 4 kHz, в промишлеността преобладават звуци с честоти от 40 Hz до 13 kHz.  

Интензитетът на звука е плътността на потока на енергията, която се пренася от 

звуковата вълна. Тази енергия е пропорционална на квадрата на амплитудата на вълната. 

Нивото на интензитета (сила на звука, ниво на звука) се дефинира чрез десетичния 

логаритъм на отношението на интензитета към избрано нулево ниво I0 = 10
-12

 W/m
2
 и се 

измерва в децибели:  

dB
I

I
LI ,log10

0

                                                                   (1) 

Така при увеличаване на интензитетa на звука 10 
k
 пъти, нивото на интензитета нараства 

с 10 k. При човека долният слухов праг отговаря на 0 dB, а горният (праг на болката) на 

130 dB при честота 1 кHz.  

Разпространението на звуковата вълна във въздух става под формата на редуващи се в 

пространството около източника на звук области на разреждане и сгъстяване на молекулите 

на въздуха. Това предизвиква флуктуации на налягането – динамично звуково налягане. 

Въпреки че динамичното звуково налягане има малки стойности (до 50 Ра), то варира в много 

широк диапазон, което изисква измерването му по логаритмична скала. Нивото на звука може 

да бъде измеренo чрез отношението на динамичното звуково налягане към опорното звуково 

налягане (p0 = 20 µPa); 

dB
p

p
Lp ,log10

2

0

2

                                                                 (2) 

Шумът е безразборен неподреден комплекс от звуци.  В практиката се различават три 

вида шум – производствен, комунален и битов. В зависимост от честотния си състав те биват 

нискочестотни (16Hz - 350Hz), средночестотни (350 Hz – 800 Hz) и високочестотни (800 Hz – 

20 кHz). Освен това се различават непрекъснат (с постоянно ниво) и импулсен  шум. Изразите 

(1) и (2) служат за определяне на нивото на шума с известни уговорки. Поради различната 

чувствителност на човешкото ухо към различните честоти, измервателните уреди използват 

честотна корекция (напр. A-претегляне), при която нивото на шума се изразява в единици 

dB(A). Освен това нивото на шума се оценява като усреднена във времето величина.   

Съгласно [2] показателите за шум в околната среда са дневно, вечерно, нощно и 

денонощно ниво на шума - съответно Lден, Lвечер, Lнощ и L24. Показателите Lден, Lвечер и 

Lнощ са А-претеглени усреднени еквивалентни нива на шума за дълъг период от време, 

отнесени съответно към всички дневни, вечерни и нощни периоди през годината, както е 

посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987. Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. 

(12 часа), вечерният - времето от 19 до 23 ч. (4 часа), а нощният период - времето от 23 до 7 ч. 

(8 часа). L24 е денонощно ниво на шума в dB(А), определено от стойностите на Lден, Lвечер 

и Lнощ по известен [2] алгоритъм. В определени случаи се използват и допълнителните 

показатели за шум SEL и LAмакс. SEL (saund exposition level) е ниво на звукова експозиция 

dB(А) - еквивалентното продължително А-претеглено ниво на звуково налягане за дискретен 

шум; LAмакс e максимално ниво на шума в dB(А) за даден интервал от време.  

В зависимост от поставената цел, височината, на която се отчитат показателите Lден, 

Lвечер, Lнощ и L24, е следната: 

 при изчисляването им с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с 

експозицията на шум в сгради или в близост до тях височината на отчитане е 4,00 ± 

0,2 m (от 3,8 до 4,2 m) от кота терен към основата на най-силно засегнатата фасада; 

като най-силно засегната фасада се смята външната стена, обърната към или 

намираща се най-близо до специфичния източник на шум; 
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 при измерването им с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с 

експозицията на шум в сгради или в близост до тях може да бъде избрана друга 

височина на отчитане, но не по-малка от 1,5 m над основата на терена, а резултатите 

се коригират съобразно еквивалентната височина 4 m; 

 за други цели, каквито са акустичното планиране и зониране по гранични стойности 

на шума, могат да бъдат избрани други стойности за височината на отчитане, но не 

по-малка от 1,5 m над земната основа, например в следните случаи: 

а) селски райони с едноетажни сгради; 

б) предвиждани на местно равнище мерки за намаляване вредното въздействие на шума 

върху сгради, подлежащи на усилена защита от шум; 

в) разработка на подробна карта за шум в ограничени райони, показваща обектите, 

изложени на шум. 

Отразеният звук (този, който се отразява от фасадата на наблюдаваната сграда) не се 

отчита при изчислението (по правило при измерванията той дава отклонение от около 3 dB).  

Граничните стойности на нивата на шума [2] в различните територии и устройствени 

зони на България са представени в Таблица 1. 
 

Таблица 1. Гранични стойности на нивата на шума 

Територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума, 

dB(A) 

Lден Lвечер Lнощ L24 

Жилищни зони и територии 55 50 45 55 

Централни градски части 60 55 50 60 

Територии, подложени на въздействието на интензивен 

автомобилен трафик 
60 55 55 60 

Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и транспорт 
65 60 55 65 

Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 65 65 55 66 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 76 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 45 

Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 44 

Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 45 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 42 

 

3. Мерки за ограничаване на шумовото замърсяване 

Европейско законодателство 

Въпросът за шумовото замърсяване се визира в Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС). Констатира се, че нивата на шума в околната среда в градските 

райони се повишават основно в резултат на нарастване на обема на трафика и засилване на 

промишлените и развлекателните дейности. Според оценките около 20 % от населението в ЕС 

страда от нива на шум, които се считат за неприемливи. Приетата рамковата директива 

относно шума в околната среда (Директива 2002/49/ЕО [3]) има за цел да намали излагането 

на въздействието на шум в околната среда чрез съгласуване на показателите за шум и 

методите за оценка, събиране на информация за излагането на шум под формата на „карти на 

шума“ и предоставяне на тази информация на обществеността. Въз основа на това държавите 

членки са задължени да изготвят планове за действие за справяне с проблемите с шума. 
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Шумовите карти и плановете за действие трябва да бъдат преразглеждани най-малко на всеки 

пет години. 

Директива 70/157/ЕИО и Директива 97/24/EО определят гранични стойности на 

допустимото ниво на шума от моторни превозни средства, мотопеди и мотоциклети. През 

април 2014 г. е приет нов регламент относно нивото на шума от моторни превозни средства, 

въвеждащ нов метод на изпитване за измерване на излъчвания шум, намаляващ действащите 

понастоящем гранични стойности на шума и включващ допълнителни разпоредби за 

излъчвания шум в процедурата за одобрение на типа. Той ще се прилага от април 2016 г. В 

допълнение към това, Директива 2001/43/EО предвижда изпитвания и ограничаване на нивата 

на шума от търкалянето на гумите и поетапното намаляване на тези нива. 

От 1992 г. експлоатацията на граждански дозвукови реактивни самолети е ограничена в 

съответствие със стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване 

(ИКАО). С това на практика е забранено използването на най-шумните самолети на 

европейските летища. С Директива 2002/30/EО се установяват правила и процедури за 

въвеждането на летищата в общността на оперативни ограничения, свързани с шума - 

намаляване на шума от самолетите чрез определяне на акустични стандарти, управление на 

териториите около летищата по устойчив начин, коригиране на оперативните процедури с 

оглед намаляване на отражението на шума на земята и, ако е необходимо, въвеждане на 

оперативни ограничения. 

Максималните равнища на шума, произведен от нови (конвенционални) железопътни 

превозни средства, се определят от техническа спецификация за оперативна съвместимост 

относно шума, в контекста на Директивата за оперативната съвместимост на железопътната 

система. През 2013 г. Европейската комисия започна обществена консултация относно 

ефективното намаляване на шума, създаван от железопътни товарни вагони в Европейския 

съюз с оглед на потенциални последващи действия. 

Големите промишлени и селскостопански инсталации се визират в Директивата за 

емисиите от промишлеността. Към тази категория източници принадлежат и различните 

видове строителна механизация (багери, товарачи, машини за изземване/изкопаване на земни 

маси, кулокранове), както и плавателните съдове за отдих или оборудване за използване на 

открито. 

Българско законодателсво 

Оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от 

автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените 

инсталации и съоръжения се регламентират от Закон за защита от шума в околната среда [4]. 

С Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. [2] се определят показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум в околната среда и на вредните ефекти от шума върху човешкото здраве. 

С наредбата се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието на шумовото 

натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за разработването на 

стратегически карти за шум и планове за действие с оглед защита здравето на населението и 

подобряване качеството на живот  
 

4. Архитектурно – строителни решения за намаляване на градския шум 

През м.октомври 2003 г. при измерване на шума в гр. София в 49 пункта (52% от които 

са разположени на шумни улици, 28 % - в тихи квартали и 20 % - в близост до локални 

източници) е установено, че само 9 пункта отговарят на хигиенните норми. Препоръките, 
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дадени от столичната ХЕИ на Столичната община, са следните: 

  да се подобри пропускателната способност на транспортната мрежа 

  да се изградят преградни или екраниращи стени 

  да се използват строителни шумоизолационни материали и др. 

Този пример илюстрира значителната роля, която могат да изиграят архитектурните и 

строителни мероприятия за намаляване на нивата на шума. Без да се омаловажават т.нар. 

организационно-технически мероприятия (ограничаване скоростта на движение по отделни 

улици, забрана за движение на тежкотоварни моторни превозни средства, забрана за движение 

на МПС в близост до специални обекти като болници, детски и учебни заведения и др.), 

трайните решения в борбата с градския шум са в областта на архитектурата и 

градоустройството. 

Правилните градоустройствените решения са най-кардиналните сред всички 

мероприятия за борба с шума. Те имат дълготраен ефект и гарантират решение на проблема с 

шума за много години напред. Сред тях са зониране на урбанизираните територии, планиране 

на околовръстни пътни артерии, пренасочване на градския транспорт под земята (когато е 

възможно и икономически оправдано). За съжаление вече съществуващата градска среда не 

може лесно да се трансформира и преобрази. Все пак от особено значение е проектирането на 

нови обекти да е синхронизирано с една от важните цели – борбата с шума. 

Архитектурата на сградите също е фактор в шумовия профил на града. Накъсване на 

звуковите вълни се постига с разчупени по хоризонтала и вертикала фасади. Многократно 

отражение на звука (ехо) може да се получи в затворени междублокови пространства, 

обградени от плоски фасади и без подходящо озеленяване.  

Шумоизолиращите прегради са добро, бързо и сравнително евтино решение. 

Съществуващото голямо разнообразие на материали, геометрични форми и цветове позволява 

естетичното им вписване в населените места и извън тях. Бариерите могат да са от земни 

насипи покрай пътя, от многоетажна растителност (комбинация от дървета, храсти и треви), 

от изкуствени материали (дърво, метал, акрил, рециклирана пластмаса, бетон и др.). 

Европейската практика е наложила изискване височината на шумоизолиращите прегради да е 

над зрителната линия. На това ниво шумът намалява средно с 5 dB, а над тази височина се 

приема, че нивото на шума намалява с по 1.5 dB/m. В зависимост от начина на действие 

шумоизолиращите прегради биват шумопоглъщащи или шумоотразяващи. Предимството е за 

шумопоглъщащите. При този тип прегради общото замърсяване от шум се намалява, докато 

при шумоотразяващите той се връща към източника и в тази зона нивото на замърсяване се 

повишава значително. Изборът дали шумозашитната бариера да бъде прозрачна или не изцяло 

зависи от нейното местоположение (виж Фиг. 1 и Фиг. 2). Шумозащитни бариери, изграждани 

в околността на производствени зони, не изискват прозрачност, докато при населени места 

една плътна преграда не е предпочитана. В населените места прозрачните и полу-прозрачните 

шумозащитни стени се вписват много добре без да се натрапват и да притесняват 

населението. Съоръженията, изграждани извън населени места, могат да бъдат и от трите 

типа, като има възможност и за комбиниране на различни пана. 

Зелените зони са подходящи за градски и извънградски места. Конкретният ефект за 

всеки зелен пояс зависи от размерите, гъстотата и ширината му, както и от вида на растенията. 

Предимство се дава на иглолистните с гъста корона и газоустойчиви видове (сребрист смърч, 

черен и бял бор, ела, туя, лъжекипарис) от гледна точка на запазване на зеленината през 

цялата година. Широколистните - сребролистна липа, габър, бряст, копривка, черница, и 

храсти като лигуструм и спирея. 
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Фиг. 1 Шумозащитни стени от прозрачни и плътни елементи 

 

 

Фиг. 2. Вертикална стена и наклонена стени от готови прозрачни елементи 

Варна е един от градовете в България със значителни постижения в озеленяването. 

Основните пътни артерии са екранирани с широколистни дървесни видове – кестен, липа, 

бряст и др. За съжаление през последните години дърветата намаляват. Част от тях се 

премахват поради разширяване на пътното платно (бул. Осми приморски полк, бул. Цар 

Освободител и др.). Друга част, предимно стари дървета, се премахват от съображения за 

сигурност без да се заменят с нови. Резултати от измервания, направени от авторите, в 

различни точки на гр. Варна са  представени в Табл. 2. Измерени са  моментните минимални и 

максимални стойности на нивата на шума в dB. Независимо, че измерването няма 

представителен характер, резултатите показват значително шумово замърсяване в точките на 

измерване. 

Таблица 2. Моментни стойности на нивата на шума 

Точка на измерване Lmin, dB Lmax, dB 

бул. "8-ми Приморски полк" до спирка "Явор" 78,8 89,3 

бул. "Цар Освободител", Червения площад 85,8 102,9 

до Община Варна 85,4 101,9 

бул. "Вл.Варненчик" зад Катедралата 79,8 97,5 

бул. "Вл.Варненчик" до кафе "The garden" 83,7 92,4 

 

Измерването е направено в активната част на денонощието и отразява шумовото 

натоварване от транспортен шум. Всички точки на измерване представляват натоварени 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

847 

пътни възли. Тротоарите са екранирани чрез едноредни пояси от  широколистни дървета. 

Очевидно недостатъчното озеленяване може да се обогати с по-плътни зелени екрани от 

кипарис, туя или друг подходящ растителен вид.  

Друго решение, което би намалило шума в централната част на града, е изграждане на 

шумова защита на пешеходната зона, започваща от градския часовник. Пешеходната зона 

може да се изолира от натоварения пътен възел пред Катедралния храм чрез естетични 

прозрачни шумоизолиращи прегради, съчетани със зелен пояс. 

 

5. Зключение 

Направеното проучване показва, че законодателствата на всички страни членки на ЕС 

формулират задължение за провеждане на мероприятия за ограничаване на високите нива на 

шум в градски и извънградски територии, като транспортът е идентифициран като най-бързо 

разрастващ се шумов замърсител. Най-кардиналните и с дълготраен ефект мерки за борба с 

градския шум са правилните градоустройствени решения и архитектурните методи за 

позициониране на сградите и за избор на фасадния дизайн. Значително по-приложима и 

незабавно изпълнима мярка е използването на  шумозащитни екрани, които по един 

ефективен и екологичен начин редуцират критичните нива на транспортен шум. 

Комбинирането на съвременни строителни материали със зелени зони повишава значително 

ефективността на шумоотразяването и шумопоглъщането, а също дава големи възможности за 

бърз монтаж и архитектурно вписване в обкръжаващата среда. Екологичното значение на 

всяка шумозащитна бариера може да бъде повишено при използването на материали, 

получени от рециклиране на отпадъци.  

Направените от авторите измервания илюстрират необходимостта от мерки за 

намаляване на шумовите нива в централната част на гр. Варна. Конкретните предложения в 

тази връзка могат да бъдат реализирани в съответствие с цялостната концепция за устойчиво 

развитие на градската среда. 
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ИНОВАТИВНИ ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ ПРИ 

ПРОЕКТИРАНЕТО НА ВИСОКИ СГРАДИ 

 

Антоан Николаев Влаев 
1
 

 

Резюме 

Настоящият доклад анализира употребата на иновативни технологии в конструкцията на 

фасадите на високи сгради, с цел подобряване на тяхната пластичност, увеличаване на 

енергоефективността им и редуциране на влиянието на климатичните фактори върху тях.  

Новото поколение многоетажни сгради се проектират все повече в духа на устойчивата 

архитектура, като се обръща особено внимание както на възможностите за интегриране в 

сградната обвивка на различни системи за усвояване на слънчевата и ветровата енергия 

(ВЕИ), така и използването на интелигентни и “зелени” строителни материали и системи. 

В доклада се изследва влиянието на структурата на фасадите не само върху 

отоплителните и охладителните процеси в сградата и гарантирането на нормативната 

естествена осветеност в обитаемите пространства, но и въздействието им върху ситемите за 

формиране и поддържане на жизнения комфорт в сградите. 

Подбраните различни конструктивни решения от цял свят дават ясна представа за 

възможностите на използваните фасадни технологии при проектирането и изграждането на 

една устойчива архитектура.  

Иновацията изразява новите идеи, новите модели на въздействие в архитектурата и 

прилагането на нови фасадни решения. Нововъведение е полезно само тогава, когато 

резултатът от неговото внедряване е свързан с реализиране на положителен ефект. 

 

INNOVATIVE FACADE DESIGN OF TALL BUILDINGS 

 

Antoan Nikolov Vlaev 1 

 

Abstract 

The presented report analyzes the use of innovative technologies in the construction of facades 

of tall buildings in order to improve their flexibility, increase energy efficiency and reduce their 

influence of climatic factors on them. 

The new generation of multi-storey buildings are designed more in the spirit of sustainable 

architecture, paying special attention both the opportunities for integration into the building envelope 

of different systems for the utilization of solar and wind energy (RES) and the use of intelligent and 

"green" building materials and systems. 

The report study the influence of the structure of the façade not only on the heating and cooling 

processes in the building and ensuring regulatory natural light in the living space, but also their 

impact on the systems for the formation and maintenance of living comfort in buildings. 

The selected different design solutions from around the world give a clear picture of the 

capabilities of technologies in facade design and construction of a sustainable architecture. 

Innovation expresses new ideas, new patterns of influence in the architecture and 

implementation of the new facade. An innovation is useful only when the results of its 

implementation is related to positive effects. 

                                                           
1
 Студент по архитектура, ВСУ „ Ч. Храбър”, Варна / student of Architecture "Varna Free University" 
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1. Увод 

Строителството и архитектурата се развиват заедно с развитието на новите технологии и 

потребностите на хората. Иновативни решения се използват както при конструкциите на 

сградите и техния дизайн, така и при изграждането на  фасадите им. Външната обвивка има за 

цел не само да подобри пластичността и да увеличи енергоефективността, но и да редуцира 

влиянието на климатичните фактори върху сградата. Изграждането на фасадата на новото 

поколение многоетажни сгради включва множество процеси, които са взаимосвързани. За 

постигането на желания резултат е нужен екип от експерти, 

правилно изведени технически характеристики и спазване на 

различни критерии и параметри. Дизайнът, формата и 

функционалността са от съществено значение за фасадата на всяка 

една висока сграда. Енергоефективността и постигането на 

комфорт, чрез външната обвивка, зависят от избора на различни 

материали и технологии, които са съобразени спрямо 

климатичните условия.  

В настоящия доклад ще бъдат представени и 

анализирани няколко от най-новите фасадни решения при 

проектиране на високи сгради. За примери са взети 

Софийският небостъргач „Капитал Форт”, Кулите 

„Ал Бахар” в Абу Даби, Doha Tower – Катар, „О-14” в 

Дубай, Невидимият небостъргач в Сеул и „Фарът” в Дубай. 

 

2. Изложение 

За доказателство, че фасадната обвивка на сградата 

може да има и основни носещи конструктивни функции, 

освен споменатите вече, са изведени няколко примера. Сред 

спечелилите награди за иновации от Съвета по небостъргачи и градска среда са сеизмичната 

изолационна структура „Мегатрус”, растерната стоманобетонна фасадна система и Front 

System Support Rocker. 

2.1. Сеизмичната изолационна 

структура „Мегатрус” е използвана във 

Фестивалната кула на Наканошима в Осака, 

Япония. Целта на съоръжението от 

стоманобетонни стени е да образува твърда 

рамка, която е направена, така че да отговаря 

на акустичните изисквания за такава зала. 

Тъй като Осака е с висока сеизмичност, тази 

иновативна структура позволява на 

дизайнерите да изградят безпрецедентно 

висока сеизмично устойчива сграда.  

2.2. Растерната стоманобетонна система, която е използвана в Tour Total – Берлин 

представлява носеща сглобяема конструкция, която елиминира нуждата от вътрешни колони. 

Тя позволява остъкляване от пода до тавана на сградата и осигурява по-добра експлоатация на 

застроената площ. Сглобяемата фасада генерира до 60 % затворени остъклени повърхности, 

както и подобряване на изолационните стойности. Отоплителните и охлаждащите системи са 

интегрирани в окачени таванни панели. Използваният стоманобетон е огнеупорен строителен 

материал, което премахва необходимостта от допълнителна защита при пожар. Тази 

иновативна носеща  сглобяема стоманобетонна фасада предлага алтернатива за стъклените 
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завеси при строителство на високи сгради. 

2.3. Rocker фасадата е използвана Poly Corporation в Пекин. Фасадата на тази сграда 

представлява компонент с уникален дизайн, който е създаден специално за нея. Кобилицата, 

която поддържа най-голямата стъклена стена с кабелна мрежа в света е проектирана, така че 

равномерно да разпределя товарите при земетресения и силни ветрове. Структурният анализ 

показва, че конструкцията на двадесет и две етажната стъклена стена на атриума не може да 

бъде постигната с помощта на конвенционална двупосочна кабелна мрежа, но може да бъде 

постигната, ако площта бъде разделена на по-малки сегменти. Кабелната система е била 

въведена чрез използването на два успоредно разположени мостови кабели с широк диаметър 

в диагонални линии на прегъване, захващайки се към осем етажен окачен фенер подобно на 

музейна структура. 

Музейната структура действа като противотежест за кабелите. Предварително 

напрегнатата конструкция постига необходимата устойчивост на натоварвания. 

2.4. „Капитал Форт” 

Обвивката на бъдещият софийски небостъргач 

представлява комбинация от 15 фасади групирани в 6 – 7 

концептуални типа, които се прилагат на този обект. С 

извеждането на алуминиеви панели извън плоскостта на 

фасадата се цели избягване  на нейното прегряване. Формата  

на фасадата е триизмерна и е изключително сложна. 

Проектирано е съчетание на отделни сегменти без да се налага 

да се заоблят стъклата. Нейните елементи са над 300, което е 

сериозно предизвикателство за проектиране. 

2.5. Кулите „Ал Бахар”      Capital Fort, София 

Тези две сгради са създадени вследствие на търсене на иновативен дизайн и 

вдъхновение почерпено от природата, подкрепено с културни традиции. Те са пример за 

успешната симбиоза между културното наследство и природата. Архитектурата на проекта 

включва две кули с височина по 29 етажа чиято концепция отговаря на стремежите на плана 

за развитие в Абу Даби.  

За фасадата на сградата от съществено 

значение е защитата от слънчевото нагряване. 

Повечето съществуващи сгради са решени с 

окачени фасади и слънцезащитни стъкла. Друг 

алтернативен вариант е използването на щори/ 

устройства, които да са адаптивни според 

интензивността на слънчевото нагряване.   

Всяка кула включва повече от 1000 

слънцезащитни елементи, които се контролират 

чрез иновативна система за управление и 

създават „умна” фасада. Тази динамична обвивка се отваря и затваря в зависимост от 

позицията на слънцето и редуцира слънчевата топлина с повече от 50 %. 

Проектът на фасадата съчетава традицията, културните елементи и последните 

иновативни технологии във фасадния инженеринг. Формата и механизмът на елементите са 

заимствани от японските оригами и представляват полупрозрачни слънчобрани с триъгълна 

форма. При изгрев фасадата следва слънцето затваряйки постепенно слънчобраните си, а 

вечер всички екрани се прибират и може да се види остъклената фасада.  

Благодарение на тази иновативна технология се избягва необходимостта от тъмни 

стъкла осигуряващи слънцезащита и се намалява потреблението на изкуствено осветление. 
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2.6. „Doha Tower” 

Проектираната от френския архитект Жан Нувел кула в Катарската столица била 

обявена за най-добра висока сграда от Съвета по небостъргачи и градска среда на церемония в 

Илинойския институт по технологии. Текстурата на запомнящата се цилиндрична фасада е 

конструирана от многопластови мотиви, които напомнят за древните ислямски екрани 

(машрабия), създадени да предпазват сградите от силното слънце. Тези екрани се използват и 

в интериорният дизайн при стени и за преграждането на помещения. Фасадата представлява и 

чудесен филтър и за светлината и топлината- а това намалява загряването и способства за 

приятната обстановка в кулата.  

Дизайнът на фасадата е 

постигнат с помощта на един 

геометричен мотив използван в 

различни мащаби и насложен на 

различни разстояния по 

продължение на фасадата. Така се постига различна плътност и светлопропускливост. На 

северното изложение има 75 % пропускливост, на южното 60%, а 

на изток и запад по 40%. Отдалеч фасадната обвивка изглежда като 

цялостна и плътна, но при скъсяването на дистанцията се разчита 

сложността на екраните и тяхното наслагване с цел постигане на 

нужния комфорт в сградата. Зад засенчващия слой се намира 

типична окачена фасада с пътеки за поддръжката й в кухините 

между двата слоя. Интегрирана е и осветителна система, която 

допринася за възприятието на сградата през нощта. 

Doha Tower е първият съвременен небостъргач, който 

използва конструкция от стоманобетонни колони. Има и вътрешно 

ядро, което оптимизира интериорното пространство и го прави по – 

гъвкаво. 

Фасада Doha Tower (Машрабия) 

Фасада Ал Бахар 

 

Структурен елемнт на фасадата (оригами) 
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2.7. „О-14 Tower” 

Докато по-голяма част от небостъргачите в Дубай следват модернизма, тази кула не го 

прави. Най-значимата и характеристика е нейната външна обвивка, която прилича на дантела. 

Фасадата е направена от бетон с дебелина 40 см, който съдържа над хиляда кръгли отвори. 

Перфорацията служи за пропускане на пряка и непряка светлина, въздух и гледка за 

обитателите на сградата. Пространството от един метър между бетонната конструкция и 

стъклената повърхност на сградата допринася за ефекта на соларен комин, който охлажда 

сградата. Фасадата с тези многобройни отвори служи и като структурен външен скелет. 

2.8. „Фарът” 

Фарът представлява друг иновативен „зелен” небостъргач, който ще бъде построен в 

Дубай. С цел генериране на енергия той ще разполага с три огромни 225 kW вятърни турбини 

(29 м диаметър) и 4000 фотоволтаични  панели разположени на южната фасада. Четиристотин 

метровата офис кула има за цел да намали потреблението на енергия с до 65 %. Проектът 

предвижда използването на материали от устойчиви източници. В сградата ще има множество 

свързани зелени атриуми, които повишават нейните качества в социален аспект. Според 

архитектите проектирали небостъргача тази сграда ще бъде еталон за устойчива архитектура. 

 

    

 
2.9. „Tower Infinity” 

Архитектите на футуристичната сграда вече са се сдобили с разрешително за строеж, но 

все още няма определена дата за завършването на високата 450 метра кула. Тя ще бъде 

построена в близост до Сеул, Южна Корея. Идеята на проекта е небостъргачът да изглежда 
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невидим като се използват LED система с оптични камери, които ще показват върху фасадата 

това, което се намира зад сградата. Когато е включена, системата ще създава илюзията, че 

кулата се слива със силуета на града. Тази иновативна обвивка на сградата ще се използва за 

специални събития или с рекламна цел. Вижте няколко концептуални образа на небостъргача: 

 

 
 

Тауър инфинити ще разполага с три основни точки на прожекция намиращи се на 

различни височини и страни на сградата, които ще показват това, което се намира директно 

зад нея.  

Така се очаква да изглежда сградата с или без включена LED система върху фасадата й. 

 

   
 

3. Заключение и изводи 

В обобщение на представените примери за фасаден инженеринг можем да кажем, че 

фасадите на високите сгради са от съществено значение за тяхната експлоатация. Първите 

няколко примера показват как фасадата на сградата може да бъде пряко свързана с 

конструкцията и да представлява носещ елемент. Наблюдава се тенденция за създаване на все 

по-иновативни технологии за изграждането на фасадите в страни от Близкия изток. Страни 

като Дубай, Абу Даби и Катар могат да се нарекат пионери при иновативните фасадни 

решения за проектиране на високи сгради. Стремежът е да се постига както максимална 

енергоефектвност и устойчивост на сградата, така и максимален комфорт на обитателите. От 

изключителна важност е и намаляването на вредното въздействие върху околната среда. 
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Фасадата на всяка една сграда трябва да се проектира за най-лошите условия и винаги да се 

търси баланса между използвани материали, елегантност на конструкцията и ефективност. 

От появата на първите високи сгради в началото на двадесети век се наблюдава 

тенденция тези колосални небостъргачи да стават все по-елегантни, модерни и иновативни. 

Разгледаните в доклада примери са за сградите, при които са използвани най-новите 

технологии и системи при тяхното проектиране и конструиране. Вижда се как амбициозните 

умове на съвременната архитектура категорично решават проблемите с пластичността на 

конструкцията, климатичните условия, слънцезащитата и охладителните процеси, а дори и 

започват да правят своите небостъргачи невидими. Не можем да кажем какви ще бъдат 

иновациите след 10 години, но определено можем да сме сигурни, че те ще бъдат в духа на 

устойчивата архитектура.  
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ, ОСИГУРЯВАЩИ 

ОПТИМАЛНА АКУСТИЧНА СРЕДА В ЗАЛИ С РАЗЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Никол Войчева 
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, Денис Наумов 

1
, Йордан Йорданов 
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Резюме 

При проектиране на зали за говор и музика оразмеряването на залите трябва да е в 

съответствие с тяхното предназначение и броя на слушателските места. Изискването за 

оптимален специфичен обем на дадена зала е само едно от условията за осигуряване на 

нейната функционалност. Залите за говор и за музика трябва да са проектирани и изпълнени 

така, че да се осигури акустичен комфорт на помещението. Формата и размерите на залата, 

както и видът на използваните облицовъчни материали трябва да са съобразени със 

специфичните физични процеси, предмет на архитектурната акустика.  

В доклада се разглеждат особеностите на разпространение на звука в зали с различно 

предназначение, като е поставен акцент върху залите за говор и залите за музика. 

Систематизирани са характеристиките на звуковото поле - честотен спектър, време на 

реверберация, разбираемост на речта и др. Изяснени са механизмите на разпространение на 

преките и отразени звукови сигнали и са направени изводи. 

Докладът представя проучването на авторите за добри практики в проектирането и 

строителството на зали с различно предназначение. Представени са примери за зали за говор и 

музика, както и за зали с изкуствено озвучаване.  
 

Ключови думи: архитектурна акустика, звуково поле, проектитане, зали за музика 

 

ARCHITECTURAL -CONSTRUCTION FEATURES PROVIDING 

OPTIMUM ACOUSTIC ENVIRONMENT IN ROOMS WITH DIFFERENT FUNCTIONS 

 

Nicole Voicheva, Denis Naumov, Yordan Yordanov 

 

Abstract 

When designing rooms for speech and music halls, the dimensioning must be in accordance 

with their intended use and the number of listeners places. Requirement for optimal specific volume 

of a room is only one of the conditions to ensure its functionality. Rooms for speech and music must 

be designed and implemented so as to ensure acoustic comfort of the room. The shape and 

dimensions of the room and the type of coating materials used, should comply with the specific 

physical processes, subject to architectural acoustics. 

The report examines the characteristics of sound propagation in rooms with different functions, 

with a focus on rooms for speech and music halls. Systematized are the characteristics of the sound 

field - frequency spectrum, reverberation time, speech intelligibility and others. The mechanisms of 

distribution of direct and reflected sound signals are clarified and conclusions are made. 

The report presents a study of the authors of best practice in the design and construction of 

halls for different purposes. Examples of rooms for speech and music, as well as rooms with artificial 

sound are considered. 
 

Keywords: architectural acoustics, sound field, design, music halls 
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1. Увод 

При проектиране на зали за говор и зали за музика се цели осигуряване на оптимална 

функционалност и акустичен комфорт на помещението. Формата и размерите на залата, както 

и видът на използваните облицовъчни материали трябва да са съобразени със специфичните 

физични процеси, предмет на архитектурната акустика. Разпространението на звука в зали 

зависи от характеристиките на звуковото поле - честотен спектър, време на реверберация, 

разбираемост на речта и др. Изискванията към тези характеристики зависят от вида на залите 

– за говор, за музика, за ритуални цели и др. Акустичните характеристики на всяка зала 

представляват съвкупност от физични показатели, характеризиращи звуковото поле.  

 

2. Звук и звуковото поле 

Звукът е разпостраняващо се в еластична среда механично трептеливо движение, 

породено от вибриращ източник. За по-голяма конкретност тук ще се разглежда само 

въздушна среда. Възникналото смущение се разпространява в пространството с определена 

скорост c  под формата на надлъжна механична вълна с дължина  , която пренася звуковата 

енергия. В областта от средата, в която се разпространяват звукови вълни, се формира звуково 

поле. Звуковите вълни с честота от 16 Hz до 20 кHz предизвикват у човека физиологично 

усещане за звук. 

Височината на тона е еднозначно свързана с честота на звука. Човшкото ухо е 

максимално чувствително към честоти от 2 кHz до 5 кHz. Звук с точно определена честота се 

нарича чист (прост) тон. Сложният (съставният) тон е звук, състоящ се от прости тонове: 

основен, който е с най-ниска честота и хармонични (обертонове), чиито четоти са кратни на 

честота на основния тон, като броят им зависи от източника. Съвкупността от всички  честоти 

представлява неговият честотен обхват. 

Ниво (сила) на звука: Интензитетът на звука е плътността на потока на енергията, която 

се пренася от звуковата вълна. Тази енергия е пропорционална на квадрата на амплитудата на 

вълната. Нивото на интензитета се измерва в децибели по логаритмична скала - при 

увеличаване на интензитетa на звука 10
k
 пъти, нивото на интензитета нараства с 10 k. При 

човека долният слухов праг отговаря на 0dB, а горният (праг на болката) - на 130 dB при 

честота 1 кHz. Процесът на разпространението на звука причинява флуктуации на налягането, 

които се добавят към статичното налягане и формират т.нар. динамично звуково налягане. 

Нивото на звука може да бъде измерено и чрез отношението на динамичното звуково 

налягане към опорно звуково налягане по логаритмична скала в децибели. Обикновено при 

измерването се прави корекция, съобразена със зависимостта на чувствителността на 

човешкото ухо от честотата и резултатите се отчитат в dB(A). 

В открито въздушно пространство се създава свобоно звуково поле. Разпространението 

на звука в неограничена въздушна среда е придружено от честото-независимо затихване, 

дължащо се на увеличаване на повърхността на вълновия фронт. Атмосферните условия 

(особено вятърът) и видът на постилащата повърхност (лед, асфалт, зеленина и т.н.) могат 

силно да влияят върху звуковото поле. В ограничено пространство, каквито за залите за говор 

и за музика, разпространението на звука е съпроводено с явленията отражение и поглъщане от 

стените и обектите в помещението. Налице са и присъщите на всички вълни процеси на 

интерферация и дифракция. При среща с препятствия, част от  звуковата енергия на падащата 

вълна се отразява, друга част се поглъща, а трета - преминава през нея. Във всяко помещение 

съществуват пряк звук (който идва директно от източника) и отразени звуци (които достигат 

до слушателя след отразяване от различните повърхности). При сумирането на прекия и 

отразените звуци, в помещението се формира звуково поле с определени нива на звуковото 
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налягане в отделните точки от обема. Видът на звуковото поле съществено зависи от 

свойствата на повърхностите да поглъщат, отразяват или пропускат звуковата енергия, 

характеризиращи се съответно с коефициенти на звукопоглъщане α, на отражение β и на 

звукопроницаемост τ.  

Време на реверберация: От съществено заначение за акустичните качества на залите е 

времето на реверберация (RT-reverberation time). То се дефинира като време, необходимо за 

пълно затихване на звуковия сигнал след спирането на източника на звука. Тъй като RT зависи 

не само от особеностите на залата, а и от самия източнк, прието е да се работи с RТ60 – 

необходимото време за намаляване на нивото на интензитета с 60 dB. Например в залите за 

музика типичното най-силно кресчендо на оркестъра е около 100 dB. След спиране на 

музиката нивото на звука се понижава след време RТ60 до 40 dB (фонов шум в стая). В залите 

с общо предназначение времето на реверберация следва да бъде от 1.5 до 2.5 секунди [4]. С 

нарастване на RТ60 звукът става по-плътен и по-богат, но в същото време се влошава 

разбираемостта на речта. При RТ60 равно на 8.5s (Notre Dame) голям орган може да звучи 

гръмко и драматично, но такава зала не е подходяща за говор. Зали с RТ60 под 1s осигуряват 

отлична разбираемост и са подходящи за лекционни зали, но в тях музиката губи богатсвото и 

пълнотата на звука, поради което те не са подходящи за концертни зали. За средно големи 

зали с общо предназначение (реч и музика) оптималното RТ60 е около 2s. (Vienna, 

Musikvereinsaal: 2.05 s; Boston, Symphony Hall: 1.8 s; New York, Carnegie Hall: 1.7 s). За класни 

стаи RТ60 трябва да е по-малко от 1s. В звукозаписните студия стремежът е да се минимизира 

времето на реверберация с цел чистота на записа. Повърхностите, които силно отразяват звука 

удължават времето на реверберация, а повърхностите с голямо звукопоглъщане го скъсяват. 

За експресно пресмятане на RТ60 в секунди се използва формулата на Сабин 

,1611.0
eS

V
RT 

 
където V e обемът на залата, Sе е общата ефективна поглъщаща площ (стени, таван, под):  

...332211  SSSSe 
 

При проектирането може да се използва софтуер, позвляващ да се пресметне RТ60  при 

зададени форма, размери и вид на облицовките. 

Човешкото ухо има свойството да потиска ниските звукови честоти. Звук с честота 

50 Hz може да „загуби” от 10 dB до 40 dB в сравнение със звук с честота 1000 Hz. По-силно се 

потискат ниските честото при по-тихите звуци, поради което слушателите, които са по-

отдалечени от източника на звук, усещат „дефицит на баси”. За преодоляване на "бас-

проблема", конструкторите трябва да се опитат да осигурят някакво ограничаване на 

затихването на ниските честоти, като например по-голямо време на реверберация за тях. Това 

става с използване на повече дървени детайли, тъй като повечето дървесини поглъщат 

високите честоти по-силно от ниските. Тънките фурнировани панели обаче, поглъщат 

селективно ниските честоти и трябва да се избягват при залите за музика.  

Звукопоглъщането зависи от материала на повърхността, от ъггъла на падане на 

звуковата вълна и от честотата на звука. Погълната звукова енергия се превръща в топлинна. 

Съществената разлика межу звукопоглъщането и звукоизолацията се състои в това, че 

звукоизолацията представлява свойството на една преграда да не пропуска звукът да премине, 

докато звукопоглъщането е свойството на преградата да не позволи на падналата върху нея 

звукова енергия да се отрази обратно в помещението, а да я превърне в топлина [2]. 

Звукопоглъщането на материалите се измерва в стандартна реверберационна камера 

съгласно EN ISO 354 в честотния диапазон от 100 Hz до 5000 Hz чрез времето на 
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реверберация. Сравнява се този показател при празна камера и при наличие на изпитвания 

образец. Оцененият коефициент на звукопоглъщане αw се определя по EN ISO 11654. Същият 

стандарт дава и обобщена класификация на звукопоглъщащите свойства на материалите. 

(Фиг. 1). 

 

Фиг. 1 Класификация на звукопоглъщащите 

свойства на материалите 

 

 

Подобряване на звукопоглъщането може да се постигне с използване на 

звукопоглъщащи стенни панели [5]. Те имат сърцевина от стъклена вата с плътност около 

90 kg/м
3
 и покривен слой от акустичен текстил. Ръбовете и ъглите на панелите са твърди и 

допълнително подсилени. Панелите се предлагат в различни дебелини, размери и цветове. Те 

са създадени за употреба в офиси (когато има кънтене), за облицовка на стени и тавани на 

кино зали, музикални кътове, звукозаписни студиа и конферентни зали, където се цели добра 

чуваемост и разбираемост на речта. В зависимост от размерите и предназначението на 

помещенията, звукопоглъщащите панели могат да бъдат накроени и монтирани в 

съответствие със съществуващия дизайн на конструкцията или чрез директно лепене. 

Звукопоглъщащи са всички видове подови настилки на влакнеста и текстилна основа, както и 

масивният дървен паркет. Когато се цели добро звукопоглъщане, препоръчително е да се 

избягва употребата на теракотени и ламинатни повърхности. 

 

3. Форма и размери на залите. Качество на звука  

Формата и обемът на залата са важни за нейните акустични качества. Специфичният 

обем (обем, падащ се на един слушател) в зали за говор с обем до 5.103 м
3
 не бива да е по-

малък от 4 - 5 м
3
, а за концертни зали с обем до 25.103 м

3
 от 5 - 6 м

3
. Формата се определя от 

формата на пода, като стремежът е пътят на преките звукови сигнали да е най-кратък. 

Галерии, балкони и ложи скъсяват пътя на директния звук. Местата в подбалконното 

пространство не се екранират акустично, ако отношението на дълбочината към средната му 

височина е по-малко от 1.5 [3]. 

Оценката на влиянието на формата и размерите на залата става с методите на 

геометричната акустика, като при това се спазват ограниченията, произтичащи от 

отношението на размера и радиуса на кривина към дължината на вълната. Многократното 

отражение на звука от различни големи повърхности може да доведе до смущаващото явление 

кънтене или ехо. Ехо се получава в големи помещения, при които разликата в пътищата 

между пряката и отразена вълна е повече от 17 м, както и в по-малки помещения със слабо 

звукопоглъщане. Така нареченото “треперливо” ехо се получава в малки помещения с 

успоредни стени или с оваллна форма и малък коефициент на звукопоглъщане на стените. 

Кънтенето е нежелателно явления за всички зали с изключение на храмове и катедрали, 

където то подсилва мистичния ефект. За да се предотврати възникването на ехо, отразеният 

звуков лъч не бива да закъснява спрямо директния с повече от  max = 35 – 45 ms. Това 

съответства на на максималната ралика в пътищатата на звуковите лъчи  от 10 до 15 м. 
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Мерките за избягване на ехо включват подбор на формата на залата, насочване на изотчника 

на звук в правилна посока и покриване на стените и силно отразяващите повърхности със 

звукопоглъщ материал. 

При гладък куполообразен таван (Фиг. 2), дори при диаметър на помещението само 10 м, 

разликата в пътя за пряката и отразена от тавана звукова вълна в т. С е достатъчна за 

получаване на отчетливо ехо, а в пресечните точки на лъчите се получава фокусиране и 

вследствие на това - усилване на звука. 

 

 

 

 

Ако отражението е от вдлъбнат или куполообразен таван, фокусирането върху пода 

зависи  от отношението между радиуса на кривината и височината на помещението, като най-

голяма концентрация се получава при R = H. Вдлъбнатите и сводести повърхности с малко 

звукопоглъщане спомагат за концентриране на енергията в определени точки. Ако източникът 

на звук се намира в центъра на кривината, отраженията се концентрират в центъра на кръга. В 

някои случаи е възможно да се получи двойно фокусиране. Тогава човек, намиращ се в т. С 

няма да чува тихо говорещ в т. А диктор, докато намиращия се в т. В слушател ще го чува 

много добре. Това се получава при така наречените “шепнещи сводове”. Звукът е по-приятен, 

ако има равномерно пространствено разпределение, без смущаващо ехо и без петна на 

усилване или заглъхване в залата. Тази равномерност се постига чрез избягване на 

фокусиращи повърхности и големи плоски елементи. Ако има такива, те следва да се покрият 

с анти-фокусиращи детайли.  

Залите за говор трябва да се отличават предимно с добра чуваемост, което се постига със 

съкращение на времето на реверберация и избягване на ехо. В залите за музика звукът трябва 

да е притежава пространственост, прозрачност и равновесие. Основните показатели за 

акустичните качества на залите са: 

 ефективно озвучаване до най-задните слущателски места: това обикновено се постига 

чрез достатъчно голямо време на реверберация и висок таван, отразяващ към дъното 

на залата. 

 яснота и разбираемост: времето на реверберация да не е прекалено голямо. 

 добър баланс на високите и ниските честоти: удължено време на реверберация за 

ниските честоти и целенасочено поглъщане на високите честоти по-силно от ниските. 

 равномерно разпределение на звука, липса на кънтене: избягване на всички гладки 

фокусиращи елиптични и полусферични повърхности; избягване на големи гладки 

плоски успоредни елементи; Дифузно отражение се осигурява с антифокусиращи (по 

възможност много на брой и по-дребни) елементи. Те могат да са овални, изпъкнали 

навън или плоски под всевъзможни различни ъгли. 

 музикално присъствие: субективно качество, каращо слущателя да се чувства 

съпричастен към музикалното изпълнение, а не изолиран от него. Един физичен 

фактор, корелиращ с това качество е интервалът между директния и първия отразен 

Фиг. 2. Отражение от куполообразен таван: 

А – източник на звук 

В – слушател 
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звуков сигнал, достигнал до слушателя. Желателно е този интервал да не е по-голям 

от 30 ms. Закъснение на първият отразен завуков сигнал с повече от 50 ms 

предизвиква отрицателно усещане за изолираност от изпълнието. 

Пример за зала, която перфектно покрива горните изисквания е концертната зала в 

Минеаполис, САЩ (Фиг. 3). 
 

 
 

Фиг. 3 Minneapolis Orchestra Hall 

 

4. Зали с изкуствено озвучаване 

Най-често срещаните проблеми при конферентни зали и офис помещения са влошената 

акустика (лоша чуваемост, ехо, кънтене) или нахлуването на външен шум от трафик, околна 

среда или шумни съседни помещения. Последното се преодолява с проектиране на добра 

шумоизолация, но това е извън фокуса на настоящото изложение. Озвучаване с единично 

централно озвучително тяло (Фиг. 4а) е подходящо за малки зали, малка църкви, училищни 

актови зали, зали за презентации и др. [2].   

По-големи зали за презантации и концерти изискват поне две озвучителни тела (Фиг. 4б) 
 

   

Фиг. 4а Зала с единично озучително тяло   Фиг. 4б Зала с две озучителни тела 
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Озвучаването на бални, изложбени и конферентни зали е подходящо да се направи с 

повече на брой равномерно разположени на тавана озвучители. Големи зали тип аула се 

озвучават с няколко групи озвучителни тела. За молове, летища, конферентни зали и др. 

обществени места са подходящи озвучителни колони. 

Увеселителните заведения са генератори на по-високи нива на звука - над 70 dB. В 

нощните клубове, барове и други заведения силната и качествена музика е приоритет. Трябва 

да се отбележи обаче, че според нормите, нивото на звука в затворени пространства не трябва 

да надхвърля 85 dB, но това ниво (разбира се) почти винаги сериозно се надвишава и стига до 

100 - 105 dB. 

Акустична обработка на помещения: В зависимост от степента на акустична 

обработка, която се цели, се прилага следното акустично третиране:  

 ако е налична мощна Hi-Fi уредба, задължителното минимално условие е 

излъчвателите (тон колоните) да не бъдат насочени към повърхности, които силно 

отразяват звука. Ъглите задължително трябва да третират със звукопоглъщащи или 

дифракционни повърхности.  

 на определени точки по стената и тавана трябва да се положат звукопоглъщащи 

материали. Материалът Sharp Bass Trap (Фиг. 5) се използва за понижаване на т. нар. " 

boom" ефект, който маскира добрата чуваемост на средните и високи честоти. 

Материалът Z - absorber (Фиг. 6) е направен от разпенен полиуретан и осигурява 

звукопоглъщане в средните и високи честоти. "Z" геометрията му го прави подходящ 

за подреждане по хоризонтала или вертикала на стени и тавани, придавайки им 

модерен и изключително ефективен дизайн за звукопоглъщане на първите отражения 

и частична дифузия на звуковата вълна. 

   

Фиг. 5 Материал Sharp Bass Trap  Фиг. 6 Материал Z- absorber 

 

 висококачественият Gyza Raster Absorber (Фиг. 7) е направен от полиуретанова пяна, 

специално предназначена да абсорбира средни и високи честоти. Геометрията и 

размера на растера му го прави максимално ефективен за всякакви специализирани 

помещения. Всяка плоча при тежава кухини и прорези, които допълнително 

способстват за ефикасността на панела.  

Фиг. 7 Материал Gyza Raster Absorber 
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5. Заключение 

Оптималната акустична среда в залите на първо място зависи от архитектурния проект, 

който трябва да осигури максимална функционалност на залата в съответствие с нейното 

предназначение. При проектирането на зали за говор и за музика е задължително да се спазят 

мерките за избягване на кънтене, които са пряко свързани с формата и размерите на залата. 

При съществуваши зали, когато формата и размерите са даденост, върху качеството на звука 

може да се влияе с подходящи интериорни покритя и облицовки. Ключов фактор е 

правилното проектиране на интериорните елементи на стените и тавана, което пряко влияе 

върху най-важната акустична характристика на залата - времето на реверберация. Залите с по-

разнородно предназначение могат да бъдат озвучаване с допълнителни озвучителни средства, 

а качеството на звука в тях и балансът на честотите да се осигури от съществуващата богата 

гама звукопоглъщащи материали. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕТРОВИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

ВЪРХУ ETICS СЪГЛАСНО БДС EN 1991-1-4 

 

Албена Йорданова 
1
, Лъчезар Хрисчев 

2
 

 

Резюме 

В настоящия доклад са представени резултатите от определяне на ветровото въздействие 

върху външни топлоизолационни комбинирани системни (External thermal insulation composite 

system (ETICS)) съгласно БДС EN 1991-1-4:2005 ЕВРОКОД 1: Въздействия върху строителни 

конструкции; Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър. 

Според стандарта ветровото въздействие се определя в зависимост от базовата стойност 

на налягането на вятърa(qb,o), категорията на терена (Терен категория 0-ІV) и височината на 

сградата (z). Представени са основните положения и подробно е описана последователността 

при изчислението на ветровото натоварване (за целите на конкретното проучване). 

Определянето на изчислителното налягане на вятъра в зависимост от града, в който е 

разположена сградата, височината й и категорията на терена е представено в табличен вид във 

възходящ ред спрямо (qb,o), съгласно основните положения. Изчисленията са направени за 10 

града, избрани от таблица NA.G от националното приложение към БДС EN 1991-1-4, 

представящи най-високите, най-ниските и междинни стойности на основната базовата скорост 

и съответно основното базово нялягане на вятъра. Разгледани са сгради с три височини – 10m, 

20 m и 30 m, и категории терен, характерни за съответното населено място. С помощта на 

графики е направен анализ на получените резултатите. 

При външно ветрово налягане за страничните (калканни) стени най-голямата стойност 

на ветровото въздействие (смученето) е в зона А. Именно в тази зона ETICS следва да са 

осигурени за поемането на ветровото въздействие (смучене). Представен е алгоритъм и 

числен пример за определяне на ширината (Ls) на зоните около ръбовете с максимално 

ветрово въздействие. 

 

DETERMINATION OF WIND EFFECTS ON ETICS ACCORDING TO BDS EN 1991-1-4 

 

Albena Yordanova, Lachezar Hrischev 

 

Abstract 

This report presents the results of the determination of wind effects on external thermal 

insulation composite system (External thermal insulation composite system (ETICS)), according to 

BDS EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1 : Actions on Structures; Part 1-4 : General actions. Wind load. 

According to the standard, wind impact is determined by: baseline wind pressure (qb,o), the 

category of the terrain (Terrain Category 0 - IV) and the building height (z). The text presents the 

sequence of wind pressure calculations (for the current study). 

The determination of the wind pressure depends on the city in which the building is located, its 

height and category of land. It is tabulated and sorted in ascending order of qb,o. Calculations were 

made for 10 cities selected from a table NA.G national annex to BDS EN 1991-1-4. They represent 
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the highest, lowest and intermediate values of the main base rate and therefore the main base wind 

pressure. The building heights are – 10 m, 20 m and 30 m and the category of the terrain, which 

corresponds to the given location. The obtained results were analyzed, by using graphics. 

The highest value of external wind pressure (suction) on blind walls, is in zone A, in this area 

ETICS shall be secured, to resist the wind effect (suction). An algorithm and numerical example are 

presented to determine the width (Ls) of the areas around the edges with maximum wind impact. 

 

1. Въведение 

Външните топлоизолационни комбинирани системи - External Thermal Insulation 

Composite Systems (ETICS) намират най-голямо приложение за топлоизолирането на сградите. 

В зависимост от методите на закрепване според ETAG 004 [1],  ETICS се класифицират като: 

изцяло залепени ETICS, залепени ETICS с допълнително механично закрепване, механично 

закрепени ETICS с допълнително поставяне на лепило, изцяло механично закрепени ETICS. С 

най-голямо приложение в нашата страна се открояват механично закрепените ETICS с 

топлоизолационен слой от експандиран полистирен с допълнително поставяне на лепило. 

ETICS трябва да притежава необходимото маханично съпротивление, за да отговори на 

изискванията съгласно т. 4.3 на БДС EN 13499 [2]. Трябва да бъде осигурена устойчивост на 

комбинираното напрежение, създадено от собствено тегло, смучене от вятър, температура, 

влажност и свиване, както и от експлоатационно натоварване. Недостатъчната устойчивост на 

ветровото въздействие е една от най-често срещаните причини, компрометиращи ETICS. Най-

голямата стойност на ветровото налягане (смученето) и най-неблагоприятно действие се 

наблюдава в зоните около ръбовете (зона А). В зависимост от вида на системата, 

недостатъчната устойчивост може да e вследствие на намалено количество лепилен състав 

или на недостатъчен брой на закрепващи средства (дюбели). За коректното определяне на 

устойчивоста на ветрови въздействия на механично закрепените ETICS е необходимо да се 

определи както ветровото натоварване съгласно БДС EN 1991-1-4 [3], така и съпротивленеито 

на разкъсване. 

 

2. Цел на изследването и последователност на изчисленията 

2.1. Цел на изследването 

Целта е да се извърши определяне на ветровото въздействие върху външни 

топлоизолационни комбинирани системни съгласно БДС EN 1991-1-4  в зависимост от града, 

в който е разположена сградата, височината й и категорията на терена, характерна за 

съответното населено място, като се състави на числен пример за определяне ширината на 

крайната зона А. 

2.2. Последователност на изчисленията за определяне на ветровото натоварване 

Според БДС EN 1991-1-4 ветровото въздействие се определя в зависимост от базовата 

стойност на налягането на вятърa, категорията на терена и височината на сградата. Самото 

изчисляване (за целите на конкретното проучване) се извършва в следната последователност и 

с използване на формулите представени по-долу: 

- Определяне характеристичната стойност на върховата стойност на скоростния напор 

pq (z) : 

p e b,oq (z) = c (z).q  (1.1) 
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където 

b,oq  - базова стойност на ветровото налягане- отчита се от таблица NA.G или фигура 

NA.G от националното приложение към БДС EN 1991-1-4 за десет избрани града; 

ec (z)  - коефициент на изложение за височината z над терена - отчита се от фиг. 4.2 на [3] 

за височина z  и съответна категория на терена; 

Категорията на терена 0-ІV - отчита се от табл. 4.1 или Приложение А на [3]. 

- Определяне характеристичната стойност на външното налягане на вятъра
ew : 

e p pew = q (z).c  (1.2) 

където 

pec  - аеродинамичен коефициент за външното налягане на вятъра- определя се съгласно 

Раздел 7 (табл. 7.1; фиг. 7.5, зона А) на [3] от отношението h/d (височината на сградада/ 

ширината й)  и стойността на параметъра e = min{b; 2 h}. 

- Определяне изчислителната стойност на външното налягане на вятъра: 

Изчислителната стойност на външното налягане на вятъра се получава като  се умножи 

характеристичната стойност ew с коефициент 1,5. 

2.2. Последователност на изчисленията за определяне на ширината на зона А 

Схемата за разпределение на ветровото натоварване по зони зависи от определянето на 

параметъра e = min{d; 2 h} и съответния случай в който попада според фигура 7.5 [3]. В 

случая “е” е ширината на периферната зона около ръбовете с максимално ветрово 

натоварване, „d” е дължината на фасадата успоредна на посоката на вятъра, а „h” е височината 

на сградата. 

Стандарта регламентира следните възможни случаи:  

- когато e < d – по фасадата на сградата се разглеждат три зони - зона А, зона B и зона C; 

- когато e ≥ d – по фасадата на сградата се разглеждат две зони - зона А и зона B; 

- когато e ≥ 5d – по фасадата на сградата се разглежда само една зона - зона А. 

При външно ветрово налягане за страничните (калканни) стени най-голямата стойност 

на ветровото въздействие (смученето) е в зона А. В числения пример, за определняне 

ширината Ls на зона А, са разгледани три различни сгради в план при различни височини, 

съответно 10 m, 20 m и 30 m. 

 

3. Определяне на ветровото натоварване и ширината на зона "А", 

характеризираща се с най-голяма  стойност на ветровото въздействие  

 

3.1. Определяне на ветровото натоварване 

Определянето на изчислителното налягане на вятъра в зависимост от града, в който е 

разположена сградата, височината й и категорията на терена е представено в табличен вид в 

(подредени във възходящ ред спрямо
2

b,oq (kN/m ) , съгласно основните положения. Разгледани 

са сгради с три височини – 10 m, 20 m и 30 m, и категории терен характерни за съответното 

населено място. Получените резултати са представени в обобщена таблица (табл. 1). 
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Табл. 1 Обобщена таблица за изчилистелното налягане на вятъра qb,o в kN/m
2 

според населеното място, категорията на терена (от 0 до IV) и 

височината на сградата (подредени във възходящ ред) 

 

№ 
Населено 

място 

b,o v

(m/s)
 

категорията на терена 

0 

категорията на терена 

І 

категорията на терена 

ІІ 

Височина на сградата 

10 m 20 m 30 m 10 m 20 m 30 m 10 m 20 m 30 m 

1 
Велико 

Търново 
24,0       1.49 1.62 1.94 

2 Смолян 24,7       1.57 1.71 2.05 

3 Видин 25,3       1.66 1.80 2.16 

4 Враца 26,1       1.74 1.89 2.27 

5 София 26,1       1.78 1.94 2.32 

6 Пловдив 27,1    2.24 2.57 2.82 1.90 2.07 2.48 

7 Русе 27,7    2.33 2.68 2.94 1.99 2.16 2.59 

8 Варна 31,0 3.24 3.67 3.89 2.92 3.35 3.67 2.48 2.70 3.24 

9 Бургас 33,5 3.78 4.28 4.54 3.40 3.91 4.28 2.90 3.15 3.78 

10 Сливен 35,8       3.31 3.60 4.32 

 

№ 
Населено 

място 

b,o v

(m/s)
 

категорията на терена 

ІІІ 

категорията на терена 

ІV 

Височина на сградата 

10 m 20 m 30 m 10 m 20 m 30 m 

1 
Велико 

Търново 
24,0 1.04 1.17 1.56 0.78 0.97 1.23 

2 Смолян 24,7 1.09 1.23 1.64 0.82 1.03 1.30 

3 Видин 25,3 1.15 1.30 1.73 0.86 1.08 1.37 

4 Враца 26,1 1.21 1.36 1.81 0.91 1.13 1.44 

5 София 26,1 1.24 1.39 1.86 0.93 1.16 1.47 

6 Пловдив 27,1 1.32 1.49 1.99 0.99 1.24 1.57 

7 Русе 27,7 1.38 1.56 2.07 1.04 1.30 1.64 

8 Варна 31,0 1.73 1.94 2.59 1.30 1.62 2.05 

9 Бургас 33,5 2.02 2.27 3.02 1.51 1.89 2.39 

10 Сливен 35,8 2.30 2.59 3.46 1.73 2.16 2.74 
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3.2. Определяне ширината "Ls" на зоната с най-голяма стойност на ветровото 

въздействие "А" 

 

1 2 3 4 5 6 

№ 
Размери на 

сградата в план 

Височина 

на 

сградата 

h [m] 

Посока на 

действието 

на вятъра 

Схема на 

разпределение на 

ветровото въздействие 

на страничните стени 

Дължина на зона 

около ръбовете с 

максимално ветрово 

въздействие 

(зона А) Ls [m] 

1 

 

10 m 

20 m 

30 m 

1.1 

 

e = min{d; 2 h}; 

e = d 

 

1.1 

Ls=e/5= 18/5=3,6 m 

1.2 

 

1.2 

Ls=e/5= 10/5=2 m 

2 
2.1

 

10 m 

2.1.1 

 

e = min{d; 2 h}; 

е = 2 h<d 

 

2.1.1 

Ls=e/5= 20/5=4 m 

2.1.2 

 

2.1.2 

Ls=e/5= 20/5=4 m 

2.2

 

20 m 

30 m 

2.2.1 

 

e = min{d; 2h}; 

e = d 

 

2.2.1 

Ls=e/5= 25/5=5 m 

2.2.2 

 

2.2.2 

Ls=e/5= 22/5=4,4 m 

3 

3.1

 

10 m 

3.1.1 

 

e = min{d; 2 h}; 

е = 2h<d 

 

3.1.1 

Ls=e/5= 20/5=4 m 

3.1.2

 

e = min{d; 2 h}; 

e = d 

 

3.1.2 

Ls=e/5= 12/5=2,4m 
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1 2 3 4 5 6 

 

3.2

 

20 m 

3.2.1 

 

e = min{d; 2 h}; 

е = 2 h < d 

 

3.2.1 

Ls=e/5= 40/5=8 m 

 

3.2.2

 

e = min{d; 2 h}; 

e = d 

 

3.2.2 

Ls=e/5= 12/5=2,4 m 

3.3

 

30 m 

3.3.1 

 

e = min{d; 2 h}; 

e = d 

 

3.3.1 

Ls=e/5= 50/5=10 m 

3.3.2

 

e = min{d;2h}; 

e = d 

 

3.3.2 

Ls=e/5= 12/5=2,4 m 

 

4. Анализ на получените резултати 

Графично са представени получените стойности за изчислителното ветрово натоварване 

според населеното място, категорията на терена- 0, І, ІІ, ІІІ и ІV, и за височина на сградата. 

съответно 10 m, 20 m и 30 m. Фиг.1 представя изчислителни стойности на ветровото 

въздействие за четири града в зависимост от категорията на терена и височина на сградата 

30 m. На фиг. 2 е представено графично сравнение на изменението на стойностите на 

изчислителното ветрово въздействие за пет избрани града в зависимост от височината на 

сградата за Терен категория ІV.  

Разглеждайки таблично и графични представените резултати може да се каже, че най-

високи стойности на ветровото въздеиствие са отчетени за град Сливен, при височина на 

сградата 30 m и категория на терена ІІ, ІІІ и ІV. От графиките е видно, че ветровото 

въздействие се повишава с нарастване височината на сградата. Във всяка една от разгледаните 
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графики откриваме стойности за градовете Варна и Бургас, поради наличието на всичките пет 

категории на терена. Най-високите стойностите на ветровото въздействие за град Варна са 

при височина на сградата 30 m и категория терен 0, а най-ниските при височина на сградата 

10 m и категория терен ІV. За категория терен ІІ, ІІІ и ІV, където сравняваме стойности на 

ветровото въздействие и за петте посочени града, най-високата стойност в разглежданите три 

графики е за град Сливен, височина на сградата 30 m и категория терен ІІ, а най-ниската 

стойност е в град Велико Търново, височина на сградата 10 m и категория терен ІV. 
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Фиг. 1 Изчислителни стойности на ветровото въздействие за гр. Сливен, гр. Варна, 

гр. Пловдив и гр. Велико Търново в зависимост от категорията 

на терени и при височина на сградата 30 m 
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Фиг. 2 Изчислителни стойности на ветровото въздействие за гр. Сливен, гр. Варна, 

гр. Пловдив, гр. София и гр. Велико Търново в зависимост 

от височината на сградта при терен категория ІV 

 

5. Изводи 

От извършените изчисления и след направения анализ на резултатите могат да се 

формулират следните изводи: 

5.1 Стойностите на ширината на периферната зона с най-голяма стойност на ветровото 
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въздействие са строго индивидуални и зависят основно от размерите и височината на 

сградата. 

5.2 Ширината на периферната зона с най-голяма стойност на ветровото въздействие 

следва да се определя индивидуално за всеки един проект, като се има предви, че тя е равна на 

по малката от двете стойности d/5 или 2 h/5. 
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УСТОЙЧИВОСТ НА ETICS НА ВЕТРОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ С ОТЧИТАНЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ И 

МЕХАНИЧНИТЕ ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ (ДЮБЕЛИ) 

 

Албена Йорданова 
1
, Лъчезар Хрисчев 

2
 

 

Резюме 

В настоящия доклад са представени резултатите от експериментално изследване на 

устойчивостта на външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на ветрово 

въздействие с отчитане характеристиките на топлоизолационния материал и механичните 

закрепващи елементи (дюбели). 

Описан е алгоритъм за определеня изчислителното съпротивление на разкъсване на 

топлоизолационни плочи EPS и са направени изчисления за дебелини на плочата 50 mm, 

60 mm, 80 mm и 100 mm при различен брой дюбели на m
2
 - минимум 6 бр./m

2
 и максимум 

16 бр./m
2
. В табличен вид са представени изчисления за определяне на необходимия брой 

дюбели на m² при височина на сградата 10 m, 20 m, 30 m за съответното населено мясти и 

категорията на терена, с дебелина на топлоизолацията 50 mm, 60 mm, 80 mm и 100 mm. 

Необходимият брой дюбели Nanch е определен от условието изчислително съпротивление на 

разкъсване Rd за съответния брой дюбели да бъде по-голямо от изчислителната стойност на 

ветровото натоварване.  

Разгледани са четири вида основи, най-често срещани в практиката и е определно 

изчислителното съпротивление на изтръгване на дюбел от основата в зависимост от броя на 

поставените дюбели на m². Минималният брой дюбели, за който са направени изчисленията е 

6 бр./m
2
, а максималният 16 бр./m

2
. Прието е изчисленията да се извършат с 

характеристичната стойност на якостта на опън на дюбел HILTI SD-FV 8. В таблици са 

представени изчисления за определяне на необходимия брой дюбели при височина на 

сградата съответно 10 m, 20 m и 30 m. Необходимия брой дюбели на m² Nanch е определен от 

условето изчислителното съпротивление на изтръгване на механичните закрепващи средства 

да е по-голямо от изчислителната стойност на смученето от вятър. При изчисленията е 

прието, че дюбелите са монторани във вертиално перфорирани керамични тухли (EN 771-1). 

В обобщена таблица е посочен необходимият брой дюбели за m
2
 в крайна зона А според 

скороста на вятъра, населено място, категория терен, височина на сградата и дебелина на 

топлоизолационната плоча EPS. Получените резултати от проведените изчисления са 

анализирани и са направени съответните изводи. 

 

EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS (ETICS) RESISTANCE 

TO WIND LOAD, TAKING INTO ACCOUNT THE CHARACTERISTICS OF THERMAL 

INSULATION MATERIAL AND THE MECHANICAL FIXINGS (ANCHORS) 
 

Albena Yordanova, L. Hrischev 
 

Abstract 

This report presents the results of an experimental study of the external thermal insulation 

composite systems (ETICS) resistance to wind load, taking into account the characteristics of 

thermal insulation material and mechanical fixings (anchors). 
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An algorithm is described, which determines the pull-through resistance of EPS thermal 

insulation layers with different thickness (50 mm, 60 mm, 80 mm and 100 mm), depending on the 

number of anchors per m
2
 (minimum of 6 pcs/m

2
 and a maximum of 16 pcs/m

2
). Calculations are 

presented in tabular form, to determine the required number of anchors per m² depending on: 

building height - 10 m, 20 m, 30 m; the category of the terrain, which corresponds to the given 

location; the layers thickness (50 m, 60 mm, 80 mm and 100 mm). 

To determine the number of the required anchors, the pull-through resistance has to be higher 

than the wind load impact.  

The resistance of the tension load for an anchor, is calculated in relation to the base material 

and the amount of anchors per m². The minimum number of anchors, for which the calculations are 

made, is 6 pcs/m², and the maximum 16 pcs/m
2
. The characteristic value of the tensile load of the 

anchor HILTI SD-FV 8 is used to perform the calculations. 

To determine the number of the required anchors, the resistance of the tension load has to be 

higher than the wind load effect (suction). The obtained results refer to buildings heights of 10 m, 

20 m, 30 m and vertically perforated clay brick (EN 771-1) base material. 

The summary table presents the required number of anchors per m
2
 in the zone A, according to 

the wind velocity, the location, terrain category, building height and thickness of the thermal 

insulation layer (EPS). The results obtained from the calculations are analyzed and conclusions were 

made. 

 

1. Въведение 

Най-голямо приложение в българската строителна практика за топлоизолаиране на 

сгради намират външните топлоизолационни комбинирано системи (ETICS) на основата на 

експандиран полистирен, които са механично закрепени с допълнително посатвяне на лепило. 

ETICS трябва да притежава необходимото маханично съпротивление, за да отговори на 

изискванията съгласно т. 4.3 на БДС EN 13499 [2]. ETICS трябва да бъде устойчива на 

комбинираното напрежение, създадено от собствено тегло, смучене от вятър, температура, 

влажност и свиване, както и от експлоатационно натоварване. Недостатъчната устойчивост на 

ветровото въздействие е една от най-често срещаните причини, компрометиращи ETICS. Най-

голямата стойност на ветровото налягане (смученето) и най-неблагоприятно действие се 

наблюдава в зоните около ръбовете (зона А).  

За да се осигури механичната устойчивост на ETICS в зоната при ръбовете на сградите 

съгласно [3], нужният брой дюбели се определя в зависимост от ветровото натоварване, което 

е във функция на височината, местните условия и скоростта на вятъра. Но за да бъде коректно 

определен броят на дюбелите за 1 m
2
 е необходимо да се вземат под внимание и 

характерстиките на топлоизолационните слоеве и механични скрепителни средства. 

 

2. Определяне изчислителното съпротивление на разкъсване на топлоизолационен 

слой (плочи) от EPS и изчислителното съпротивление на изтръгване на механичните 

закрепващи средства 

2.1. Определяне изчислителното съпротивление на разкъсване на 

топлоизолационен слой (плочи) от EPS в зависимост от броя дюбели на m
2
. 

Съгласно [1] съпротивлението на разкъсване на ETICS от действието на вятър Rd се 

определя по формулата: 

panel panel joint joint

d

n

R x n R x n
=

γ
R


 (1) 
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където: 

Rpanel е съпротивлението на разкъсване на топлоизолационния слой за дюбел, който не е 

разположен в сръзката на панелите; 

Rjoint е съпротивлението на разкъсване на топлоизолационния слой за дюбел, който е 

разположен в сръзката (фугата) на панелите; 

npanel е брой дюбели на m
2
, който не е разположен в сръзката на панелите; 

njoint е брой дюбели на m
2
, който е разположен в сръзката на панелите. 

В табл. 1 е определено изчислителното съпротивление на разкъсване за дебелини на 

топлоизолационния слой (EPS) 50 mm, 60 mm, 80 mm и 100 mm при различен брой дюбели на 

m
2
 - минимум 6 бр. /m

2
 и максимум 16 бр. /m

2
. Стойностите на съпротивленията на разкъсване 

Rpanel и Rjoint са отчетени при наши експериментални изследвания [1]. 

 

Табл. 1 Определяне изчислителното съпротивление на разкъсване на топлоизолационната 

плоча (EPS) в зависимост от броя на дюбелите (за m
2
) 

 

№ 

Дебелина на 

топлоизолационната 

плоча [mm] 

Бр. 

дюбели/m
2
 

Брой дюбели 
Съпротивление 

на разкъсване 
γn 

Изчислително 

съпротивление на 

разкъсване Rd 

[kN/m²] 
в 

плоча 

във 

фуга 
в плоча 

във 

фуга 

1 50 6 2 4 0.293 0.293 1.5 1.17 

  

8 4 4 0.293 0.293 1.5 1.56 

10 4 6 0.293 0.293 1.5 1.95 

12 6 6 0.293 0.293 1.5 2.34 

14 10 4 0.293 0.293 1.5 2.73 

16 10 6 0.293 0.293 1.5 3.13 
 

2 60 6 2 4 0.32 0.32 1.5 1.28 

  

8 4 4 0.32 0.32 1.5 1.71 

10 4 6 0.32 0.32 1.5 2.13 

12 6 6 0.32 0.32 1.5 2.56 

14 10 4 0.32 0.32 1.5 2.99 

16 10 6 0.32 0.32 1.5 3.41 
 

3 80 6 2 4 0.86 0.773 1.5 3.21 

  

8 4 4 0.86 0.773 1.5 4.35 

10 4 6 0.86 0.773 1.5 5.39 

12 6 6 0.86 0.773 1.5 6.53 

14 10 4 0.86 0.773 1.5 7.79 

16 10 6 0.86 0.773 1.5 8.83 
 

4 100 6 2 4 1.28 0.86 1.5 4.00 

  

8 4 4 1.28 0.86 1.5 5.71 

10 4 6 1.28 0.86 1.5 6.85 

12 6 6 1.28 0.86 1.5 8.56 

14 10 4 1.28 0.86 1.5 10.83 

16 10 6 1.28 0.86 1.5 11.97 
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2.2 Определяне на изчислителното съпротивление на изтръгване на механичните 

закрепващи средства от основата в зависимост от броя дюбели на m
2
. 

Съгласно [2], изчислителното съпротивление на изтръгване на механичните закрепващи 

средства Xd на ETICS се изчислява по формула (2), като трябва да е по-голямо от 

изчислителната стойност на смученето от вятър. Съпротивление на изтръгване на дюбела от 

основата Xk се отчита от Европейско Техническо Одобрение (ETA) за анкери. При липса на 

национален коефициент на сигурност за проектна стойност на съпротивление на изтръгване 

трябва да се използва коефициент на сигурност γx = 1,5. 

k
d

x

X
X =

γ
 (2) 

В табл. 2 са извършени изчисления за определяне изчислителното съпротивление на 

изтръгване на дюбели от основата в зависимост от броя на поставените дюбели на m
2
. 

Разгледани са четири вида основи, най-често срещани в практиката: бетон C 12/15- C 50/60, 

керамични тухли, вертикално перфорирани керамични тухли и автоклавен газобетон. 

Минималният брой дюбели, за който са направени изчисленията е 6 бр./m
2
, а максималният 

16 бр./m
2
.  

 

Табл. 2 Изчислително съпротивление на изтръгване на дюбел от основата в зависимост от 

броя на дюбелите на m
2 

 

№ Вид на основата Бр. дюбели Xk,anch [kN] γm Xd, anch [kN/m
2
] 

1 БетонC 12/15- C 50/60 (EN 206-1) 

6 0.6 1.5 2.40 

8 0.6 1.5 3.20 

10 0.6 1.5 4.00 

12 0.6 1.5 4.80 

14 0.6 1.5 5.60 

16 0.6 1.5 6.40 
 

2 Керамични тухли (EN 771-1) 

6 0.9 1.5 3.60 

8 0.9 1.5 4.80 

10 0.9 1.5 6.00 

12 0.9 1.5 7.20 

14 0.9 1.5 8.40 

16 0.9 1.5 9.60 
 

3 
Вертиално перфорирани 

керамични тухли (EN 771-1) 

6 0.6 1.5 2.40 

8 0.6 1.5 3.20 

10 0.6 1.5 4.00 

12 0.6 1.5 4.80 

14 0.6 1.5 5.60 

16 0.6 1.5 6.40 
 

4 Варо-пясъчни тухли (EN 771-2) 

6 0.9 1.5 3.60 

8 0.9 1.5 4.80 

10 0.9 1.5 6.00 

12 0.9 1.5 7.20 

14 0.9 1.5 8.40 

16 0.9 1.5 9.60 
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3. Определяне на необходимия брой дюбели за m2 

 

Съгласно [2], неоходимият брой дюбели за m
2
, Nanch се изчислява по формулата: 

 

d
anch

d,anch

X
N =

X
 (4.5) 

 

където: 

d,AnchX  е изчислителното съпротивление на един дюбел и е по-малката от двете 

стойности: изчислителното съпротивление на изтръгване на дюбела от основата, съгласно 

европейско техническо одобрение за дюбели, или от изчислителното съпротивление на 

разкъсване на ETICS. 

В табл. 3 е  извършено обобщаване на необходимия брой дюбели на m
2
 в крайната зона 

А в зависимост от ветровото натоварване, дебелината на топлоизолационния слой и 

категорията на терена. Направени са изчисления за определяне на необходимия брой дюбели 

на m
2
 при височина на сградата 10 m, 20 m и 30 m с дебелина на топлоизолацията 50 mm, 

60 mm, 80 mm и 100 mm.  

При определянето на броя дюбели Nanch са взети предвид стойностите получени от една 

страна от изчисленията на съпротивлението на разкъсване на топлоизолационния слой Rd 

(съгласно табл. 1), а от друга изчисленията за определяне съпротивлението на изтръгване на 

дюбелите Xd,anch (съгласно табл. 2), като те трябва да бъдат по-големи от изчислителната 

стойност на ветровото натоварване. Стойностите на ветровото натоварване са изчислени в 

статията "Определяне на ветровите въздействия върху ETICS съгласно БДС EN 1991-1-4". 

Прието е изчисленията да се извършат с характеристичната стойност на 

съпротивлението на изтръгване на дюбели HILTI SD-FV 8 [4], монторани във вертиално 

перфорирани керамични тухли (EN 771-1), при монтаж в които производителя декларира най-

ниски стойности на съпротивлението на изтръгване. 
 

Табл. 3 Определяне на необходимия брой дюбели за m
2
 в крайна зона А според скороста на 

вятъра, населено място, категория терен, височина на сградата и дебелина на 

топлоизолационната плоча EPS 
 

№ 

Населено 

място 

  

vb 

(m/s) 

Дебелина 

на ТИ 

слой [mm] 

Категория терен 

0 І ІІ ІІІ ІV 

Височина на сградата [m] 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

1 Велико 24,0 50       8 10 10 6 6 10 6 6 10 

 Търново  60       8 8 10 6 6 8 6 6 6 

    80       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

    100       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 Смолян 24,7 50       10 10 12 6 8 10 6 6 8 

    60       8 8 10 6 8 8 6 6 6 

    80       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

    100       6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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3 Видин 25,3 50       10 10 12 6 8 10 6 6 8 

    60       8 10 12 6 8 10 6 6 8 

    80       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

    100       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4 Враца 26,1 50       10 10 12 8 8 10 6 6 8 

    60       10 10 12 6 8 10 6 6 8 

    80       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

    100       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5 София 26,1 50       10 10 12 8 8 10 6 6 8 

    60       10 10 12 6 8 10 6 6 8 

    80       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

    100       6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 Пловдив 27,1 50    12 14 16 10 12 14 8 8 12 6 6 10 

    60    12 14 14 10 10 12 8 8 10 6 6 8 

    80    6 8 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 

    100    6 8 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 

7 Русе 27,7 50    12 14 16 10 12 16 8 8 12 6 6 10 

    60    12 14 14 10 12 14 8 8 10 6 6 8 

    80    6 8 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 

    100    6 8 8 6 6 8 6 6 6 6 6 6 

8 Варна 31,0 50 - - - 16 - - 14 14 - 10 10 16 8 10 12 

    60 16 - - 14 16 - 12 14 16 10 10 14 8 8 10 

    80 10 10 10 10 10 10 8 8 10 6 6 8 6 6 6 

    100 10 10 10 10 10 10 8 8 10 6 6 8 6 6 6 

9 Бургас 33,5 50 - - - - - - 16 - - 12 12 16 8 10 14 

    60 - - - 16 - - 14 16 - 12 12 16 8 10 12 

    80 10 12 12 10 10 12 10 8 10 6 6 8 6 6 6 

    100 10 12 12 10 10 12 10 8 10 6 6 8 6 6 6 

10 Сливен 35,8 50       - - - 12 14 - 10 12 16 

    60       16 - - 12 14 - 10 12 14 

    80       10 10 12 6 8 10 6 6 8 

    100       10 10 12 6 8 10 6 6 8 

 

4. Анализ на получените резултати 

Изчисления за определяне на необходимия брой дюбели показват, че с увеличаване 

височината на сградата и съответно увеличаване на ветровото натоварване се увеличава и 

необходимия брой дюбели на m
2
. 

От представените в обобщената таблица резултати е видно, че по-голям брой дюбели на 

m
2
 са необходими при използването на топлоизолационни слоеве с по-малки дебелини (до 
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60 mm). За градовете София, Велико Търново, Смолян, Видин и Враца при дебелини на 

топлоизолацията над 80 mm не е необходимо използване на по-голям брой дюбели на m
2
 в 

крайната зона А. За останалите градове, а също и при по-малки дебелини на 

топлоизолационния слой е необходимо конкретно съобразяване броя на дюбелите със 

скороста на вятъра, категория терен, височина на сградата и дебелина на топлоизолационния 

слой от EPS. 

Клетките отбелязани в таблицата с „-“ показват, че при тези дебелини на 

топлоизолацията, категория на терена и височина на сградата е необходимо влагането на 

повече от 16 дюбела на m
2
, което е нецелесъобразно. Необходимост от такъв голям брой 

дюбели се получава при по-малките дебелини, като  повишаването на устойчивостта на ETICS 

на ветрово натоварване, от гледна точка на съпротивлеието на разкъсване, може да се 

постигне чрез използване на дюбели с по-голям диаметър на главата, използване на 

топлоизолационен слой с по-висока якост на опън или с по-голяма дебелина.  

 

5. Изводи 

От проведените експериментални изчисления и след направения анализ на резултатите 

могат да се формулират следните изводи:  

5.1. При дебелина на топлоизолационния слой до 60 mm, определящо за необходимия 

брой дюбели е съпротивлението на разкъсване, а при дебелина 80 mm и над 80 mm 

определяща е носимоспособността на изтръгване на механичните скрепителни средства 

(дюбели). 

5.2. Повишаването на устойчивостта на ETICS на ветрово натоварване, от гледна точка 

на съпротивлеието на разкъсване, може да се постигне чрез използване дюбели с по-голям 

диаметър на главата, използване на топлоизолационен слой с по-висока якост на опън или с 

по-голяма дебелина. 

5.3. Необходимият брой дюбели следва да се определя в зависимост от изчислителното 

ветрово въздействие, дебелината на топлоизолацията, съпротивелението на разкъсване на 

топлоизолационния слой и носимоспособността на изтръгване на механичните скрепителни 

средства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АВТОКЛАВЕН КЛЕТЪЧЕН БЕТОН В РЕГИОНИ 

С ПОВИШЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА СОЛ ВЪВ ВЪЗДУХА 

 

д-р Оливер Крефт и Торстен Щох 

 

Повече от 85 тегловни % от морската сол представлява натриев хлорид (NaCl). Други 

съдържащи се компоненти са сулфати, магнезий, калций и калий [1]. Във въздуха морската 

сол присъства под формата на аерозоли. Количеството на постъпилата от океаните във 

въздуха сол в световен мащаб е 3-4 Gt/a [2]. Съдържащите морска вода аерозоли постъпват в 

атмосферата посредством диспергиране и устойчивостта им обикновено е не повече от 

половин ден. В зависимост от влажността на въздуха, в резултат на изсушаване, се образуват 

силно концентрирани солни разтвори под формата на капчици, а понякога дори твърди 

частици, съдържащи сол. Размерите на аерозолните частици морска сол са между 0.05 µm и 

10 μm и имат гаусово разпределение с характерен максимум около 2 μm. Най-важният фактор 

за постъпването на морската сол в аерозолите и съответно за увеличаването на нейната 

концентрацията във въздуха е силата на вятъра. 
 

Фактори, влияещи върху концентрацията на сол във въздуха 

Към днешна дата няма ясно изразена зависимост между концентрацията на сол във 

въздуха и отдалечеността от морето. Съдържанието на сол във въздуха зависи както от 

атмосферните, така и от географските фактори и се характеризира с големи разлики в 

отделните точки на измерване. Високи концентрации се отчитат единствено в непосредствена 

близост до морето или няколко метра над морската повърхност [3]. Преносът на съдържащи 

морска сол аерозоли към сушата е слаб. Докато в близост до морето могат да се наблюдават 

доста високи концентрации (6 μg/m
3
 - 40 μg/m³), на разстояние 100 m от морето те драстично 

спадат (1,5 μg/m
3
 - 4 μg/m

3
) [4]. Това наблюдение може да бъде обяснено със скоростта на 

отлагане на преобладаващата част от аерозолните частици с размер ≥ 2 μm. 
 

Автоклавен клетъчен бетон (AAC) 

Автоклавният клетъчен бетон се произвежда от неорганични суровини като пясък, вар, 

цимент, гипс, вода и алуминий, като газообразуващ агент. За да се получи крайният продукт, 

суровините се смесват и след набъбване, отлежаване и нарязване се автоклавират при 180 °C и 

8-12 bar. По време на хигротермалното втвърдяване протича реакция между кварцовия пясък 

и калциевия хидроксид и се формира калциево-силициев хидрат с кристална структура 

(обикновено тоберморит), даващ на автоклавния клетъчен бетон високата му якост и други 

уникални свойства. 

Структурата на автоклавния клетъчен бетон може да бъде представена като фина 

нанометрична матрица от плътно разположени кристали тоберморит, обгърнати от вторична 

система от въздушни пори с размери от микрометър до милиметър, получени в резултат на 

предизвиканата от алуминия реакция на набъбване [5, 6]. Подобната на пяна макроструктура 

на клетъчния бетон води до оптимално съотношение между тегло и якост на натиск. 
 

Устойчивост на клетъчния бетон по отношение на соли 

Устойчивост на соли означава отсъствието на признаци на увреждане на материала 

(структурни повреди или влошаване на механичните качества) при контакт със соли. 

Клетъчният бетон не взаимодейства химически с повечето солеви разтвори. Значително 

нарастване на обема под въздействието на сулфати напр. не се наблюдава, тъй като 

чувствителният към сулфати циментов минерал (C3A ) напълно е реагирал по време на 
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хигротермалния процес. В допълнение, твърдата структура на клетъчния бетон съдържа 

милиони въздушни пори, които са в състояние да поемат евентуално отложили се соли с по-

големи обеми. Хлоридите не увреждат клетъчния бетон. При лабораторни проучвания 

блокове клетъчен бетон са били съхранявани в продължение на 14 дни в различни солеви 

разтвори. Химическата устойчивост на клетъчния бетон към тези вещества може да се докаже 

посредством измерване на якостта на натиск. Нашите констатации са потвърдени от 

десетилетия успешно строителство с клетъчен бетон в крайморски райони, без установени 

повреди. Към днешна дата няма индикации за отрицателното въздействие на високото 

съдържание на морски соли във въздуха върху хидро- и топлофизичните свойства на 

клетъчния бетон (топлопроводност, съдържание на влага, съсъхване), както и върху неговата 

дълготрайност. Специален начин на работа с клетъчния бетон на строителната площадка в 

крайморските райони, както и специални лепилни разтвори или мазилки не са необходими, 

поради което и не се препоръчват от „Ксела”. 

 

APPLICATION OF AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC) 

IN AREAS OF ELEVATED AERIAL SALT CONCENTRATIONS 

 

Dr. Oliver Kreft & Torsten Schoch 
1
 

 

More than 85 wt-% of sea salt are represented by sodium chloride (NaCl). Other components 

include sulfate, magnesia, calcium and potassium [1]. In the air, sea salt is present in the form of 

aerosols. The worldwide input of salt from oceans into air is estimated to be in the range of 3-4 Gt/a 

[2]. Sea salt aerosols are introduced into the atmosphere via bulk-to-particle conversion and are 

typically not longer stable than half a day. Depending on the air humidity, either highly concentrated 

droplets of salt solutions or even solid salt particles are formed upon drying of the droplets in the air. 

Particle sizes of sea salt aerosols demonstrate a Gaussian distribution between 0.05 µm und 10 μm 

with a typical maximum around 2 μm. The most important factor for the input of sea salt into 

aerosols and, thus, the concentration of sea salt in the air, is the wind strength.  
 

Influencing factors of the aerial salt concentration 

To date, there is no clearly defined interrelation between the sea salt concentration in the air 

and the distance to the sea. The content of aerial salt depends on both atmospherical and 

geographical factors and shows high fluctuation between different points of measurements. High 

concentrations are only recorded in close vicinity to the sea or a few meters above the sea surface, 

respectively [3]. Upcountry transport of sea salt aerosols is low. Whereas areas very close to the sea 

can exhibit rather high concentrations (6 μg/m³ - 40 μg/m³), concentrations drastically drop at a 

distance of 100 m to the sea (1,5 μg/m³ - 4 μg/m³) [4]. This observation can be explained by the 

sedimentation speed of the predominant fraction of aerosol particles with particle sizes ≥ 2 μm. 
 

Autoclaved Aerated Concrete (AAC) 

AAC is produced from inorganic raw materials such as sand, lime, cement, gypsum, water and 

the rising agent aluminum. To obtain the final product, the raw materials are mixed and – after the 

expansion, setting and cutting – autoclaved at 180°C and 8-12 bar. During this hydrothermal 

hardening process quartz sand reacts with calcium hydroxide to form crystalline calcium silica 

                                                           
1
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hydrates (mainly tobermorite), which gives AAC its high strength and other unique properties. 

The structure of AAC can be described as a fine, nanometer-scale matrix of densely packed 

tobermorite crystallites, which is overlaid by a superstructure of micro- to millimeter-sized aeration 

pores resulting from the aluminum-driven expansion reaction [5, 6]. The foam-like macro-structure 

of AAC leads to an optimum correlation between weight and compressive strength.  
 

Resistance of AAC towards salts 

Salt resistance means the avoidance of aggravations like structural damages or losses in 

mechanical properties upon exposure to salts. AAC is chemically inert to most salt solutions. 

Strength compromising volume expansions by the impact of i. e. sulfates are not observed, since 

sulfate-sensitive cement clinker-phases (i. e. C3A) are fully reacted during the hydrothermal 

treatment. Moreover, the solid skeleton of AAC contains millions of aeration pores being capable of 

receiving larger volumes of eventually precipitating salts. Chlorides do not attack AAC. In lab trials, 

AAC cubes were stored for 14 days in various salt solutions. The chemical resistance of AAC to 

these substances could be proven by means of compressive strength measurements. Our findings are 

corroborated by many decades of successful constructions with AAC at inshore-sites without any 

observed damages. To date, there is no indication for a negative impact of high aerial sea salt 

burdens on hygric and/or thermal properties (thermal conductivity, moisture content, shrinkage) or 

the overall durability of AAC. Special ways of processing AAC on the job-site or even special 

mortars/plasters are not necessary and, thus, not recommended by Xella. 
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