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Abstract: 
The basic principles of sprayed concrete mix design are reviewed. The technological options for 
use of the material for repairs and restoration works, executed by “wet” and “dry” spraying 

methods, are analysed.  
Widespread research program is developed and implemented for assessment of the main 
physical-mechanical and structural characteristics of sprayed concrete for repairs and 
restoration works. New (author’s) compositions are prepared for this purpose, which are 

subjected to series of tests, together with factory made products, in form of dry mixes, by leading 
producers. Two compositions of sprayed concrete are chosen after preliminary selection – 
conventional for “dry” spraying and specially designed hybrid fiber-reinforced high-tech 
sprayed concrete for “wet” application method. The numerous additional components are 

included in the composition of the latter – high range water-reducing admixture based on 
polycarboxylate ether, polymeric modifier for enhancing of fresh mix compactness and rebound 
decreasing and new generation deep capillary-crystalline admixture.  
Original scientific results are obtained concerning the basic physical-mechanical and stress-
strain characteristics of both compositions of sprayed concrete. The critical comparative 
analysis of the results is presented and the right options for the application of the compositions 
are suggested. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Използването на пръскан бетон (торкрет) е ефективен за възстановяването на 

напречното сечение, респ. коравината и носещата способност, на бетонни и 

стоманобетонни конструкции [1,2]. При подходящо проектиран състав и спазване на 

технологичната дисциплина по време на изпълнение, пръсканият бетон се характеризира с 

висока якост, плътност и непроницаемост, което е от първостепенна значимост при 

осигуряване на дълготрайността на третираните конструкции или отделни конструктивни 

елементи. 
В съвременната строителна практика се използват два метода на пръскане – сух и 

мокър (влажен). При сухия метод, съставните материали на пръскания бетон се подават 

разделно – от една страна сухите компоненти (цимент, добавки, добавъчни материали, 

влакна и др.), а от друга – водата. Смесването на компонентите става във въздуха, по 

време на движение – между дюзата за пръскане и повърхността, върху която се напластява 

бетона. Тази технология дава възможност за постигане на ниско водоциментно 

отношение, висока якост и оттам – редуцирано количество на цимента, необходимо за 

гарантиране на свойствата на втвърдения бетон. Обикновено, тази редукция е около 50 kg 
цимент за кубичен метър бетон – 350 – 450 kg за m3 при сухия метод, срещу 400 – 500 kg – 
при мокрия [3]. За съжаление, при сухия метод е необходимо да се използват прецизни 

дозиращи устройства, което води до намаляване на производителността. Алтернативата е 

да се работи със сухи смеси, произведени в заводски условия, които се доставят на 

обектите в торби с различна маса (обикновено 25 kg). В този случай се стига до 

значително оскъпяване на крайния продукт, като в зависимост от състава може да се 

стигне до цена 2,00 – 2,50 лв. за kg-суха смес. 
 

2. СЪСТАВ НА БЕТОНА 
Зърнометричият състав на добавъчните материали при пръсканите бетони се влияе 

от два основни фактора – физичен и технологичен. 

 
Фигура 1. Препоръчителна зърнометрична крива на добавъчен материал за пръскан бетон, 

съгласно [3] 
 
С цел постигане на максимална обемна концентрация на добавъчните материали, 

минимални обемни изменения, висок модул на еластичност, дълготрайност и пр., е 

необходимо да се използват добавъчни материали с непрекъснат зърнометричен състав 
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(виж фиг. 1). Казаното е в сила и за обикновените бетони. За гарантиране на висока 

адхезия с основата и минимален отскок е необходимо са се осигури минимално 

количество на фините частици, с размер до 0,25 mm, в диапазона от 11 до 26 %. По-
ниската стойност се отнася за пръсканите бетони с по-ниска якост, при които и 

количеството на цимента е по-малка. Това съдържание на фини частици и значително по-
високо, в сравнение с обикновените бетони, дори тези, предназначени за полагане с бетон-
помпа. Завишеното съдържание на фини частици води до значително нарастване на 

специфичната повърхнина на добавъчните материали и до увеличена кохезия на бетонната 

смес.  
Едрият добавъчен материал е в количество от 0 до 25 %, от общото количество на 

добавъчните материали, като едрината му не бива да надхвърля 16 mm. Най-често, ако се 

използва едър добавъчен материал, се прилага такъв от фракция 4/8 mm и то в ограничено 

количество, поради опасност от увеличаване на отскока (рикошета). 
В настоящия случай, след предварителна селекция на съставните материали, е 

изготвен състав за мокро полагане (WS), т.е. във вид на готова бетонна смес. Това е 

напълно оправдано, тъй като на сравнително малко разстояние до обекта се намира 

бетонов възел, който е в състояние без проблеми да изготви необходимите количества 

бетонна смес. При това не се налага до обекта да се транспортират големи количества 

добавъчни материали и цимент, каквито са необходими за пръскане по сух способ. 

Спестяват се и дозиращите устройства за цимента и добавъчните материали. Постига се 

значително по-голяма производителност на труда. 
На бетоновия възел лесно може да се гарантира постоянство и повторяемост на 

състава. 
Използван е сулфатоустойчив портландцимент – CEM I 42,5R SR-5, в количество 

500 kg за кубичен метър бетон. Количеството на направната вода се редуцира значително 

чрез използване на силно-водонамаляваща химична добавка на основа поликарбоксилат 

естер, която в случая действа изключително ефективно, поради високото съдържание на 

фини фракции в сместа. Допълнително в състава е внесен полимерен модификатор за 

повишаване компактността на бетонната смес и понижаване на рикошета. Чрез добавяне 

на капилярен кристализатор от ново поколение се получава абсолютна 

водонепропускливост на втвърдения бетон. Влагането на влакна позволява да се подобри 

дуктилността, ударната жилавост, пукнатинната устойчивост и други важни свойства на 

втвърдения материал. Проведени са паралелни изпитвания и върху пръскан бетон, 

получен чрез сухо полагане (DS), като е използван търговски продукт, който се предлага 

във вид на готова смес в торби. 
 

3. ОСНОВА 
Условията, които трябва да бъдат спазени при изпълнение на пръскан бетон, за да се 

гарантира задоволително ниво на качество на пръскания бетон са разписани подробно в 

EFNARC European Specification For Sprayed Concrete и БДС EN 14487-2:2007 [4]. За 

конкретния случай, те могат да бъдат обобщени, както следва: 
- ако се очаква околната температура да е под 0 °С по време на торкретирането или в 

периода на отлежаване, трябва да се планират мерки за предпазване на бетона от 

замръзване. В случая се работи на открито, по съоръжения със значителни габарити и 

такива мерки практически не могат да се вземат, поради това при отрицателни 

температури е уместно да се преустанови работа; 
- торкрет бетонът трябва се полага върху напълно чиста, грапава и ненарушена 

повърхност. За почистване и награпавяване на основата се препоръчват вода под високо 

налягане (хидробластиране) или песъкоструене; 
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- бетон с микропукнатини и разслоявания, включително такива, причинени от 

техниките на почистване, награпавяване или отстраняване, който намалява сцеплението 

или структурната цялост, трябва да се отстрани или поправи след това; 
- основата, върху която ще се извършва пръскането трябва да бъде предварително 

водонапита, но без по повърхността ѝ да има мокри петна или локви, тъй като това може 

да доведе до влошаване на здравината на връзката между основата и пръскания бетон. 

Поради това, че работата се извършва на открито, при валеж, работата трябва да се 

прекъсне до спирането му и оттичането на повърхностните води; 
- тъй като обработването на повърхността на пресния торкрет бетон може да навреди 

на адхезията и на якостта, обикновено торкрет бетонът трябва да се остави, както е 

положен, освен ако характеристиките на торкретираният материал допускат друго и това е 

документирано. 
Съгласувано между заинтересованите страни бе избрано място и бе подготвен 

опитен участък на кота 0,00 на силоз за тежка сода за експериментално полагане на двата 

състава за торкретиране - този на база сух торкрет DS и дефинирания като ново 

техническо предложение WS - за торкретиране по "мокър" способ.  
Aпликаторът извършва подготовка на основата за полагане – осигуряване на 

параметри на повърхността за торкретиране, вкл. предварително позициониране и 

анкериране на заварена стоманена мрежа, както и нейната антикорозионна защита. По 

този начин се създават необходимите предпоставки за експерименталното полагане при 

еднакви за двата метода условия (фиг. 2). 

 
Фигура 2. Подготвена повърхност с анкерирана стоманена мрежа 

 

4. ПРОБНИ ТЕЛА 
За целите на стандартизираното пробовземане, съгл. изискванията на БДС EN 14488-

1, за доказване техническите характеристики на двата състава, предварително са 

осигурени необходимите кофражни форми  - дървени сандъци за оформяне на т.н. "пити", 

върху които бе извършено пръскане, като от тях по-късно да бъдат изрязани чрез 

сондиране на необходимите пробни тела (ядки) за доказване техническите характеристики 

на двата състава. От получените „пити” са изрязани сондажни ядки с диаметър 100 mm и 

височина, равна на положения слой торкретбетон – респ. 150 и 200 mm (фиг. 3 и фиг. 4). 
От сондажните ядки, чрез нарязване и подравняване са получени цилиндрични 

пробни тела с диаметър на основата 100 mm и височина 100 mm и 200 mm. Пробните тела 

се съхраняват при лабораторни условия и се изпитват на две, предварително съгласувани 

възрасти – 7 денонощия и 28 денонощия. 
Определени са показателите на основни механични характеристики на втвърдения 

бетон – якост на натиск, стабилизиран модул на еластичност при натиск, скорост на 
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разпространение на ултразвуков импулс и др., които позволяват да се прогнозира 

поведението и дълготрайността на възстановената конструкция. 
 

  
Фигура 3. Изрязване на сондажни ядки 

 
Фигура 4. Ядки от състав DS (ляво) и WS 

(дясно) -  визуално сравнение 
 

5. РЕЗУЛТАТИ 
Всички изпитвания са проведени в Университетската строителна изпитвателна 

лаборатория (УСИЛ), която притежава валиден сертификат за акредитация за съответните 

стандартизирани методи. 

5.1. Якост на натиск 
Тъй като якостта на натиск се определя чрез изпитването на ядки с различни 

размери, процедурата предвижда използването на корекционни коефициенти за размера 

на извадените ядки съгласно таблица NА.4 на БДС EN 206/NА:2017 (Табл. 1). Обемната 

плътност е изчислена, след измерване на точните размери на пробните тела. 
Получените резултати са представени в табл. 1. 

Таблица 1. Обемна плътност и якост на натиск (на 7- и 28-дневна възраст) 

Състав 
Обемна плътност (kg/m3) на 

възраст на възраст, (дни) 
Якост на натиск (МРа)  на възраст, 

(дни) 
7 дни 28 дни 7 дни  28 дни 

DS 

2236 2225 36,10 43,80 
2212 2220 32,20 45,90 
2237 2233 33,90 43,00 

Средно: 2230 Средно: 2230 Средно: 34,00 Средно: 44,20 

WS 

2322 2292 49,50 57,40 
2305 2306 55,30 60,60 
2316 2290 51,10 62,40 

Средно: 2320 Средно: 2300 Средно: 51,90 Средно: 60,10 
 

5.2. Скорост на разпространение на ултразвуков импулс 
Определянето се извършва съгл. изискванията на БДС EN 12504-4:2005 – фиг.5. 

Ултразвуковите трептения са механични трептения на материалната среда с честота от 20 
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до 200 Hz. Импулсният ултразвуков метод се основава на създаването на кратко 

механично трептене (импулс) от ултразвуков излъчвател, което се предава на бетона. След 

преминаването си през бетона ултразвуковите трептения достигат приемника на уреда. 

Методиката на изпитването е свързана основно с определяне на времето за преминаване 

на ултразвуковия импулс през бетонното сечение и определяне скоростта на неговото 

разпространение. Скоростта на разпространение на звука се явява в пряка зависимост от 

т.нар. динамичен модул на еластичност и плътността на бетона, която е определящ фактор 

за неговата якост на натиск – (1). 

     ,
.


dEK

v        (1) 

v – скорост на ултразвуковия импулс, km/s; 
Ed – динамичен модул на еластичност на бетона, МРа; 
ρ – плътност на бетона, kg/m3; 
K –корекционен коефициент 

     ,
)21)(1(

1








K      (2) 

µ - коефициент на Поасон на бетона, равен на 0,2 (съгласно Еврокод 2); 
Зависимостта между якостта на натиск на бетона и скоростта на ултразвука може да 

бъде изразена чрез тарировъчни криви, таблици или аналитични зависимости. 
 

 
Фигура 5. Прозвучаване с ултразвуков апарат 

 
Получените резултати от прозвучаването са представени в Табл. 2. 

Таблица 2. Скорост на разпространение на ултразвук през бетона 

Състав 
Скорост на разпространение на ултразвук на възраст (дни),km/s 

7 дни 28 дни 

DS 

4,184 4,292 
4,237 4,405 
4,184 4,301 

Средно: 4,202 Средно: 4,333 

WS 

4,619 4,684 
4,484 4,515 
4,246 4,329 

Средно: 4,450 Средно: 4,509 
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5.3. Стабилизиран статичен модул на еластичност при натиск 

Определянето на стабилизирания статичен модул на еластичност при натиск, се 

извършва съгласно изискванията на БДС EN 12390-13 – метод „В“, който в тази част е 

практически идентичен с ISO 1920-10 (фиг. 6). 
Използвани са цилиндрични пробни тела, изрязани от конструкцията с отношение 

диаметър на основата към височина, равно на 1:2. 
 

 
Фигура 6. Опитна постановка за определяне на статичния модул на еластичност при 

натиск 
 

Резултатите от изпитването са показани в таблица 3. 

Таблица 3. Стабилизиран модул на еластичност при натиск 

Състав 
Стабилизиран модул (GРа) на възраст, дни 

7 дни 28 дни 

DS 

24,20 29,60 
23,70 29,10 
24,10 27,60 

Средно: 24,00 Средно: 28,80 

WS 

36,40 37,60 
35,00 37,30 
35,90 36,80 

Средно: 35,80 Средно: 37,20 
 

5.4. Дълбочина на проникване на вода под налягане 
Изпитването е проведено съгласно БДС EN 12390-8. 
 

 
Фигура 6. Определяне на дълбочина на проникване на вода под налягане 
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Използваните пробни тела са цилиндри, с диаметър и височина 150 mm. измерените 

дълбочини на проникване на водата, са показани в таблица 4. 
 

Таблица 4 Дълбочина на проникване на вода под налягане 

Състав 
Дълбочина на проникване (mm| на вода под налягане на възраст, дни 

7 дни 28 дни 

DS 

48 36 
38 32 
46 38 

Средно: 44 Средно: 35 

WS 

38 22 
38 16 
25 21 

Средно: 34 Средно: 20 
 

5.5. Якост на опън при разцепване 
Изпитването е проведено според БДС EN 12390-6 (фиг. 7) , а получените резултати 

са показани в таблица 5. 
 

 
Фигура 7. Определяне на якост на опън при разцепване 

 

Таблица 5 Якост на опън при разцепване на пръскания бетон 

Състав 
Якост на опън при разцепване (МРа) на възраст, дни 

7 дни 28 дни 

DS 

2,09 3,51 
1,81 3,20 
2,15 2,83 

Средно: 2,02 Средно: 3,18 

WS 

2,82 3,43 
2,21 3,40 
2,15 3,34 

Средно: 2,39 Средно: 3,39 
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5.6. Мразоустойчивост по ускорен метод 

Мразоустойчивостта е определяна съгл. изискванията на БДС EN 206:2015/NA:2017  

NA.O.2 Ускорен метод за определяне на мразоустойчивостта на втвърден бетон чрез 

замразяване и размразяване в разтвор на натриев хлорид.  
Пробните тела се насищат, замразяват и размразяват в среда от воден разтвор на 

натриев хлорид в хладилна камера с възможност да поддържа температура по-ниска от 

минус 35оС (-35оС), за препоръчване до минус 50оС. Масата на пробните тела се измерва с 

везна с точност ± 0,1g и обхват с не по-малко от 50% повече от масата на пробните тела; 
Пробните тела се изсушават до постоянна маса, след което се насищат с 5% разтвор 

на натриев хлорид. В рамките на едно денонощие се изпълнява най-малко един цикъл 

замразяване и размразяване. Изпитването се изпълнява непрекъснато. При принудително 

прекъсване, пробните тела се съхраняват в 5% разтвор на натриев хлорид. 

Таблица 6 Резултати от изпитване на мразоустойчивост по ускорен метод 

Състав 

Загуба на маса след, % 
4 цикъла 

(еквивалентни на клас по 

мразоустойчивост Сfr 150) 

5 цикъла 
(еквивалентни на клас по 

мразоустойчивост Сfr 200) 

DS 

1,00 3,10 
1,70 3,00 
0,80 3,20 

Средно: 1,20<2,00 
(издържал изпитването за клас по 

мразоустойчивост Сfr 150) 

Средно: 3,10>2,00 
(не издържал изпитването за клас 

по мразоустойчивост Сfr 200) 

WS 

0,00 0,30 
0,00 0,30 
0,00 0,40 

Средно: 0,00<2,00 
(издържал изпитването за клас по 

мразоустойчивост Сfr 150 

Средно: 0,30<2,00 
(издържал изпитването за клас по 

мразоустойчивост Сfr 200) 
 

  
Фигура 8 WS - общ вид на пробните тела 

след 5 цикъла – нулева загуба на маса 
Фигура 9 DS - общ вид на пробните тела 

след 5 цикъла 
 

6. КОМЕНТАР 
Получените резултати от проведените стандартизирани изпитвания върху двата 

състава пръскан бетон дават възможност да се направят следните по-важни констатации и 

коментари: 
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-  сравнен със състава за "сухо" пръскане DS предложеният състав WS притежава 

по-висока обемна плътност на 7- и 28-дневна възраст, като демонстрира и по-
висока якост на натиск и якост на опън при разцепване на изследваните възрасти; 

- предложеният състав за "мокро" пръскане WS показва по-висока скорост на 

разпространение на ултразвук на 7- и 28-дневна възраст, което е в пряка връзка с 

по-високите му якостни показатели на изследваните възрасти; 
- предложеният състав WS показва значително по-високи стойности на изследвания 

стабилизиран модул на еластични деформации при натоварване на натиск на 

двете изследвани възрасти; 
- предложеният състав за WS показва значително по-ниска проницаемост, за която 

се очаква да намалее допълнително (до 0) след периодично третиране с вода под 

налягане, поради наличието на капилярен кристализатор; 
- сравнен със състава за "сухо" пръскане DS, предложеният състав WS демонстрира 

максимално висок клас по мразоустойчивост клас Сfr200 при доказана 
незначителна загуба на маса. В същото време съставът DS покрива по-ниските 

изискванията за клас по мразоустойчивост Сfr150. Последното не кореспондира 

със заявените претенции на производителя, описани в техническия лист на 

материала на български език.. 
 
Продължава в част 2. 
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COMPARATIVE TESTS OF SPRAYED CONCRETE, INTENDED FOR 
REPAIR AND RESTORATION WORKS BY DRY AND WET SPRAYING 

PART IІ: STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION 
 

Valeriy Naidenov1, Ivan Rostovsky2 
 

Abstract: 
The critical analysis is presented covering the results from purposefully conducted physical tests 
of two compositions of sprayed concrete - conventional for “dry” spraying and specially 

designed hybrid fiber-reinforced high-tech sprayed concrete for “wet” application method. The 

numerous additional components are included in the composition of the latter – high range 
water-reducing admixture based on polycarboxylate ether, polymeric modifier for enhancing of 
fresh mix compactness and rebound decreasing and also a new generation deep capillary-
crystalline admixture. 
The phase composition and the structure of the materials are studied by wide range physical 
methods – X-ray phase analysis (XRD), differential-thermal analysis (DTA) and thermal-
gravimetrical analysis (TGA), mercury porosimetry, low temperature gas adsorption (BET-
method) and X-ray computer tomography.  
The advantage of the suggested specially designed high-tech composition for wet spraying is 
obvious from the conducted complex assessment of the obtained physical-mechanical and 
structural characteristics. It can be successfully used for processing of repairing activities on 
damaged concrete structures – to restore the cross-section of the concrete and to protect the 
reinforcement from corrosion.   

Keywords: 
X-ray diffraction Analysis (XRD), Differential-thermal Analysis (DTA), Mercury Porosimentry, 
Low Temperature Gas Adsorption (BET Method), X-ray Computer Tomography.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Както вече бе посочено в част 1, използването на пръскан бетон (торкрет) е 

ефективен за възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции.  
Традиционните пръскани бетони съдържат значително количество цимент – 350 – 

450 kg за m3, при сухия метод на полагане (пръскане) и 400 – 500 kg – при мокрия. 
Допълнително, в състава на добавъчните материали, трябва да е налично повишено 

съдържание на фини частици, с което се осигурява кохезия на пресния бетон, повишаване 

на сцеплението с основата и намаляване на отскока (рикошета)[1]. 
Въпреки по-високия разход на цимент, при мокрия метод на полагане, са налице 

допълнителни възможности за модифициране на състава на пресния бетон, които в 
последствие дават отражение върху свойствата на втвърдения пръскан бетон. 

Традиционен компонент към състава на пръскания бетон са химичните добавки [2]. 
Пластифициращите и суперпластифициращите добавки позволяват да се увеличи 

значително подвижността на бетонната смес, без да е необходимо да се променя 

количеството на водата. Особено ефективни в това отношение са т. нар. 

поликарбоксилати, при които може да се постигне редукция на водното съдържание в 

бетона с повече от 30%. Поради специфичната структура на макромолелекулите, при 

поликарбоксилатите се постига едновременно адсорбционно-диспергиращ, 

електростатичен и стеричен ефект [3,4]. При полагане по вертикални повърхности, по 

сводове и тавани, се използват мощни ускорители, при които свързването на цимента 

настъпва след 1 - 2 min. 
В настоящото изследване, освен суперпластификатор на поликарбоксилатна основа, 

са използвани модифициращ полимер, влакна за армиране и капилярно-кристализационна 
химична добавка, с което се цели постигане на синергичен ефект. С помощта на полимера 

са подобрява реологичното поведение на пресния бетон и се намалява големината на 

отскока. Влакната допринасят за повишена пукнатинна устойчивост, ударна жилавост, 

способност за премостване на пукнатини и др. Капилярните кристализатори превръщат 

обикновения бетон, който е материал с капилярно-порьозна структура, във 

водонепропусклив такъв. Влиянието на този вид добавки се усилва след въздействие с 

вода под налягане, при което се инициира кристалообразуване в порите на втвърдения 

бетон, което ги прави непроницаеми за течности. 
Фазовият състав и структурата на високо технологичен пръскан бетон (торкрет) WS, 

съдържащ цитираните по-горе компоненти и търговски продукт за сухо полагане DS са 

изследвани с широк набор от физични методи. Получените резултати показват ясно 

предимството на предложения нов състав за мокро полагане. 
 

2. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Физичните методи за изследване позволяват чрез изследване на проби от материала, 

със сравнително не големи размери да се получи информация за фазов състав, 

количествено съдържание на отделни компоненти, параметри на порьозната структура и 

др. 

2.1. Рентгено-фазов анализ 
Рентгено-фазовият анализ (РФА) е основен пряк физичен метод за изследване на 

фазовия състав и фазовите изменения в кристалната решетка на втвърдили силикатни 

композити (циментови бетони и разтвори). Основава се на познатата особеност на 

различните кристали (дори и когато не са в характерната за всеки от тях подредена форма) 

строежът им да повтаря през определен промеждутък еднаквите елементи - йони и атоми. 

От друга страна рентгеновите лъчи са електромагнитни вълни с изключително малка 

дължина, сравнима с междуатомните разстояния в кристалната решетка на материалите. 
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На практика кристалната решетка играе роля на дифракционна такава по отношение на 

рентгеновите лъчи. Всеки химичен елемент и/или химично съединение дава уникална, 

характерна само за него дифракционна картина. Тази особеност се използва за 

идентификация на различни фази в състава на по-сложни материали. По интензивността 

на дифракционните пикове може да се даде оценка и за количественото съдържание за 

отделните компоненти. Методът е с информационна стойност за установяване 

полиморфни превръщания, фазови образувания и кристална декомпозиция в резултат на 

вътрешни и външни фактори. По същество методът осигурява проникване в особеностите 

на вътрешно-кристалния строеж на  силикатните композити степента на хидратация. 

2.2. Диференциално-термичен анализ 
Повишаването на температурата на материалите води предизвиква различни по 

характер процеси – хидратация, дехидратация, окисляване, прекристализация, разлагане и 

пр., които са съпроводени от екзо- или ендотермични ефекти. С помощта на 

диференциални термодвойки тези ефекти се регистрират и се изобразяват в графичен вид.  

Диференциално-термичен анализ (ДТА) е метод, който се основава на характерната 

особеност на хидратните образувания в циментовия камък да се дехидратират или 

разлагат в точно определен температурен диапазон. Съответният процес се съпътства с 

характерен термичен ефект, който изменя топлинния баланс на системата. 

Проследяването на съответните ендо- и екзо-ефекти позволява да се съди за фазовите 

превръщания, идентифицирани  с отделяне на химически свързана вода. Познавайки 

еталонните за отделните силикатни образувания температури на фазов преход, пряко 

може да се съди за наличието и ориентировъчното количество на съответното химично 

съединение. 
С помощта на този директен метод може да се съди за фазовия състав на 

изследваните материали, а по изменението на масата на пробата по време на изпитването 

– за количественото участие на фазите. 

2.3. Нискотемпературна газова адсорбция 
Газовата адсорбция е съвременна техника за характеризиране на порести материали. 

При физическата газова адсорбция инертен газ (най-често азот), се адсорбира по 

повърхността на твърд материал. Физичната абсорбция е в резултат от електромагнитните 

сили на привличане между частиците на двете фази, които притежават различни заряди. 

Това се случва на повърхностния външен слой на телата и по повърхността на порите им 

(в случай на порести тела). Обратния процес се нарича десорбция. Процесът на адсорбция 

е съпроводен с увеличаване на масата на пробата и намаляване на налягането на газа. На 

основата на количеството адсорбиран газ и на отговарящото газово налягане се получава 

т.н. изотермална крива на адсорбция. Температурата, която се поддържа за протичане на 

процеса е 77 К, при която азота е в течна форма. Адсорбционно-десорбционните изотерми 

са измерени при 77,4 К и вариране на относителното налягане p/p0 от 0.01 до 1 като е 

използвана автоматизирана статично-обемна адсорбционна апаратура Quantachrome 
Instruments NOVA 1200е.  

Методът Brunauer-Emmett-Teller (BET) има за цел да обясни физичната адсорбция на 

газовите молекули на твърда повърхност и служи като основа на важна техника за анализ 

за измерване на специфичната повърхност на материала. Специфичната повърхност на 

прахове се определя чрез физична адсорбция на газ върху повърхността на твърдото 

вещество и пресмятане на количеството на адсорбирания газ, съответстващ на 

мономолекулен слой върху повърхността на адсорбента. Изчисляването на специфичната 

повърхност се извършва с помощта на уравнението на Brunauer–Emmett–Teller (ВЕТ) [5]: 
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където: 
Wm - теглото на газа, необходим за образуване на мономолекулен слой; 
р/р0 – относително налягане;  
W – теглото адсорбиран газ;  
C – енергетична константа.  
 
Величината специфична повърхност SBET се изчислява по формулата: 

,. AmBET NWwS       (2) 

където: 
NA– число на Авогадро,  
w – площта заета от една молекула адсорбат в пълен монослой (за азот w е 0,162 

nm2). 

2.4. Живачна порозиметрия 
Задача на порометричните методи, като аналитично средство е да изследват 

количествено структурата на порести материали, давайки информация за обем и  

повърхност на порите, форма и размер на порите и тяхното разпределение по големина. 

Така се получава обективна информация за степента на тяхната проницаемост, респ. 

съпротивление срещу проникване и на агресивни агенти в дълбочината на сечението на 

конструкцията. 
Живачната порометрия (порозиметрия) се основава на уравнението на Washburn (3) 

за капилярните явления, на което се подчинява проникването на течности в малки 

цилиндрични пори: 

     
P

D
 cos.4

      (3) 

където:  
 D - диаметър на пората допускайки, че е цилиндрична; 
 P - приложено външно налягане; 
 σ - повърхностно напрежение на живака; 
 θ - контактен ъгъл на живака. 
Порите на различните материали рядко са цилиндрични. Това уравнение дава 

специален модел, който не отразява най-точно структурата на порите в реалните 

материали, но неговото използване е прието, като практично средство за изясняване на 

един сложен проблем.  
Живакът е течност, неомокряща повърхността на твърдо тяло и прониква в неговите 

пори само под въздействие на външно налягане. Обемът на течността запълваща порите се 

явява функция от външното налягане, което позволява да се получи информация за 

разпределението на порите по размер.  
Предварително претеглената проба се дегазира, след което се запълва с живак. 

Директното измерване обема на проникналия в порите Hg, при приложено външно 

налягане, дава обема на порите и тяхното разпределение по размер. Порестост, обща 

повърхност на порите, среден размер на порите и плътност на материала, могат да се 

изчислят от обема на порите. 

2.5. Рентгенова компютърна томография 
Рентгеновата компютърна томография е нов безразрушителен метод с възможности за 

разширено приложение в материалознанието. Той позволява да се визуализира 
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вътрешното пространство на непрозрачни твърди тела, като по този начин се  изследва 

вътрешната им структура на микроскопично ниво. Пробното тяло се сканира, като се 

създават множество двуизмерни разрезни изображения, отчитащи изменението в 

плътността и химичния състав на изследвания материал. Методът дава възможност за 

триизмерно изображение на изследвания обект чрез обединяване на двуизмерни 

изображения. Заснемането става чрез множество рентгенографии при различни позиции 

на пробното тяло по време на стъпаловидно ротационно движение около централна ос.  

След сканиране на 600 до 3600 сечения на пробното тяло, информацията се обработва и 

визуализира. 
 

3. РЕЗУЛТАТИ 
Рентгено-фазовият анализ е проведен с рентгенов апарат “Brucker” D8 Advаnced, 

като получената дифрактограма за възраст 28 денонощия е представена на фиг. 1. 
. 

 
Фигура 1. Прахови дифрактограми на WS (горе, в червено) и DS (по-долу, в черно) 

 
На изследваните възрасти се наблюдава отчетлива разлика във фазовите  

интензитети на основните хидратни новообразувания - носители на основните якостно-
деформационни характеристики на изследваните състави. Количественото участие на 

портландита Са(ОН)2 като основен индикатор за интензитета на протичане на 

хидратационните процеси е представено в табл. 1.  

Таблица 1. Изменение на нивото на портландита Са(ОН)2  

Състав 
Изменение на нивото на портландита (%), на възраст, дни 

7 дни 28 дни 
DS 7 10 
WS 18 20 

 
Диференциално-термичният анализ е проведен на апарат SETSYS Evolution TGA-

DTA/DSC/MS up to 2400 K Setaram, като получените термограми са представени на фиг. 

2а и 2б. 
Общата маса на химически свързаната вода на 28-дневна възраст в целия 

температурен диапазон на проведените изследвания, разглеждана като интегралната 

характеристика на степента на вътрешно-структурната изграденост на съставите, показва 
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решително превъзходство на състав за "мокро" торкретиране WS (18,879 %) пред този за 

"сухо" торкретиране DS (11,025 %). 

  
Фигура 2a Термограма на състава за мокро 

пръскане WS 
Фигура 2b Термограма на състава за сухо 

пръскане DS 
 
Общият обем на порите (Vt) е определен в съответствие с правилото на Гурвич [6, 7] 

при относително налягане p/p0 ≈ 0.99.  
Оценени са разпределенията на порите по размер по метода на Barrett-Joyner-Halenda 

(BJH) [8] – фиг. 3 и 4.  
 

  
Фигура 3 Обща порьозност – 28 дни Фигура 4 Разпределение на порите по 

диаметър – 28 дни 
 
Получените резултати показват, че на двете изследвани възрасти съставът за "мокро" 

торкретиране WS формира по-фина и плътна структура с по-малък общ обем, специфична 

повърхност и среден диаметър пори, в сравнение със състава за "сухо" торкретиране DS. 
Последното предопределя значително по-висока степен на непроницаемост за агресивни 

агенти в експлоатационни условия на състав WS. 
Живачната порозиметрия е проведена с апарат Auto Pore 9200, MICROMERITICS. 

Диференциалните криви на разпределение на порите по размери на двата състава са 

показани на фиг.5 и фиг.6, а интегралните криви – на фиг.7. 
Видно е, че съставът за "мокро" торкретиране WS, сравнен с този за "сухо" 

торкретиране DS, притежава по-висока плътност, като формира по-ниска структурна 

порьозност - по-нисък общ обем на порите, като последните са по-фини и с по-малък 

диаметър. Последното също потвърждава получените с други методи якостно-
деформационни характеристики и по-висока степен на непроницаемост за агресивни 

агенти в експлоатационни условия. 
Рентгеновата компютърна томография позволява да се правят количествени 

измервания, да се определят форма, размери, съотношения, 3D-разпределение на частици, 

кристални образувания, празнини, пори, дисперсна армировка и пр. В случая методът 
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позволява изследване характеристиките на формираното порово пространство. Особено 

привлекателна е възможността за съпоставяне на получените по този метод структурни 

характеристики, с такива, придобити от използване на други структурни физико-химични 

инструментални методи -  рентгено-структурен анализ, диференциално-термичен анализ, 

живачна порозиметирия, сканираща електронна микроскопия, ВЕТ-метод и пр. 
 

  
Фигура 5 Диференциална крива на 

разпределение на порите по размери за 

състав за сухо пръскане DS 

Фигура 6 Диференциална крива на 

разпределение на порите по размери за 

състав за мокро пръскане WS 
 

 
Фигура 7 Интегрални криви на разпределение на порите по размери за двата състава 

 
Резултатите от проведените изследвания с рентгенова компютърна томография са 

визуализирани на фиг. 8 и фиг. 9. 
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Фигура 8 Състав DS, 28-ден Фигура 9 Състав WS, 28-ден 

 
Diam., mm WS DS 

0,02 0,00048563 0,00025248 

0,03 0,00287209 0,00547215 

0,04 0,0144175 0,03796469 

0,05 0,03643477 0,09599506 

0,06 0,07559635 0,17529432 

0,07 0,12489633 0,26047344 

0,08 0,19683492 0,34705549 

0,09 0,28779444 0,43054151 

0,1 0,39748104 0,50994593 
 

 

Фигура 10 Разпределени на порите по размери на двата състава, на възраст 28 денонощия 

 
На всички изследвани възрасти съставът за "мокро" пръскане WS формира 

порьозност с по-малък обем, в изследвания интервал на порен диаметър от 0,02 до 0,10 

mm в сравнение със състав за "сухо" пръскане DS. Особено това е подчертано на 28-
дневна възраст, което се дължи на ефективното действие на съдържащата се в състав WS 

вътрешно-кристализационна уплътняваща структурата химична добавка. 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът на експериментално определените физико-механични и структурни 

характеристики на изследваните състави на пръскан бетон (торкрет) дава основание да се 

направи следното напълно обосновано заключение: 
Физико-механичните и структурни показатели на предложения ремонтно-

възстановителен състав за "мокро" полагане (торкретиране) WS превъзхождат 

чувствително тези на използвания до момента за ремонт на силози за тежка сода състав за 

"сухо" полагане, който е търговски продукт, с означение DS. 
Съставът за "мокро" пръскане WS по отношение на якостно-деформационните си и 

структурни характеристики демонстрира стойности, присъщи на високотехнологичните 

торкретбетони от най-ново поколение - високи якостни показатели, модул на еластични 

деформации, значителна мразоустойчивост и ниска проницаемост.  
Казаното по-горе дава основание да се твърди, че предложеният състав е напълно 

приложим от технико-икономическа гледна точка за изпълнение на ремонтно-
възстановителни работи. 
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ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ГРАДСКИ 

ПЛОЩАДИ, С НАМИРАЩИ СЕ ПОД ТЯХ 
ИЗПОЛЗВАЕМИ ПЛОЩИ 

 
Димитър Назърски1 

 
 

WATERPROOFING SYSTEMS IN EXISTING CITY SQUARES, 
HAVING USABLE AREAS UNDER THEM 

 
Dimitar Nazarski1 

 
 
Abstract: 
Problems related to the design and construction of waterproofing systems of city squares 
situated over usable basement areas, have been considered. 
Alternate solutions for renovation of waterproofing systems in existing city squares have been 
analyzed. Such implementations already exist in some cities in Bulgaria. 
Special attention has been paid on the structure and materials for execution of waterproofing 
systems in case of new construction as well as in renovation of city squares having usable areas 
under them. 
 
Keywords: 
Waterproofing Systems, Renovation of Waterproofing Systems, City Squares, Structure of Material. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В редица големи градове у нас съществуват площади, под които са разположени 

използваеми площи – търговски обекти, рекламно-информационни центрове, спортни 

обекти и др. За да е възможна нормална експлоатация на сутеренните помещения, 

разположени под градски площади, е необходимо да съществува хидроизолационна 

система, която да ги предпазва от проникването в тях на атмосферни и почвени води. 
При ново строителство още в проектната фаза трябва да бъде разработена 

хидроизолационната система, чрез която да се създаде бариера за навлизане на 

атмосферните и почвените води в използваемите помещения, намиращи се под съответния 

площад. 
В случаи, в които се предприема ремонт на определен градски площад, с 

разположени под него използваеми площи, във всеки случай е необходимо при 

                                                 
1 Димитър Назърски, проф. д-р инж., катедра „Строителни материали и изолации“, Строителен факултет, УАСГ, 
 бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, е-mail: d.nazarski@abv.bg; 
  Dimitar Nazarski, Prof., PhD, Eng., Department of Building Materials and Insulations, Faculty of Structural Engineering, 
UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., 1046 Sofia, Bulgaria; е-mail: d.nazarski@abv.bg. 
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разработването на проекта да се обърне внимание и на обновяването на изпълнената по 

време на строителството хидроизолационна система. Тази система, която е била в 

експлоатация десетки години, в повечето случаи има проблеми, които не позволяват 

нормалната експлоатация на помещенията, разположени под площадното пространство. 
По-нататък в изложението ще бъде обърнато внимание на обновяването на 

хидроизолационните системи на градски площади, с разположени под тях използваеми 

площи, тъй като в последните години бяха изпълнени, а в следващите няколко години ще 

се изпълняват сериозни ремонтни работи на подобен вид площадни пространства. 

 

2. ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЕНА 

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА ГРАДСКИ ПЛОЩАДИ С 

ИЗПОЛЗВАЕМИ ПРОСТРАНСТВА ПОД ТЯХ. 

При обновяването на хидроизолационните системи на градски площади, с 

разположени под тях използваеми помещения, са възможни следните варианти за 

изпълнението им: 

2.1. Демонтиране на всички слоеве от конструкцията 
Демонтиране на всички слоеве от конструкцията над хидроизолацията и изпълнение 

на нова такава върху съществуващата и в повечето случаи с наличие на дефекти стара 

изолация. 
Отвеждането на атмосферните води може да стане по два начина: използване на 

съществуващата отводнителна система след реновирането й, или чрез изпълнение на нова 

отводнителна система, която по-ефикасно и ефективно да осъществява водоотвеждането. 

2.2. Демонтиране на част от конструктивните слоеве 
Демонтиране на част от конструктивните слоеве на площада, без да се достига 

съществуващата хидроизолация, след което се изпълнява нова стоманобетонна плоча, 
служеща за основа на новата хидроизолация. 

Този вариант е подходящ в случаите, когато носещата стоманобетонна конструкция 

на използваемото пространство под площада има т.нар. „обратни“ греди и 

съществуващата хидроизолация е разположена по повърхността на тази сложна 

конфигурация на конструкцията. Тъй като в повечето случаи за реализиране на 

вертикалната планировка и водоотвеждането по време на строителството на площада се е 

стигнало до изпълнението на слоеве, разположени над най-високата точка на 

хидроизолацията, с дебелина 30÷60 cm, е възможно тези слоеве да бъдат демонтирани. На 

тяхно място може да се изпълни нова стоманобетонна плоча, с дебелина 15÷20 cm, която 

да служи за основа на новата хидроизолация. Това решение на новата хидроизолационна 

система, освен това, позволява да се търсят и други варианти на водоотвеждането на 

атмосферните води от площада. 
По първия вариант през 2018 г. се изпълнява ремонта на хидроизолационната 

система на използваемите около 16000 m2, разположени под централния площад на гр. 

Благоевград. По втория вариант през 2017 г. беше реализирана новата хидроизолационна 

система на използваемите площи (около 13000 m2) на площада пред Националния дворец 

на културата в гр. София. 
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 а)  
 

 б) 

Фигура 1. Площада гр. Благоевград а) демонтиране на слоевете над хидроизолацията;  
б) площадът е изграден през 1987 година (фотография: Владислав Симеонов) 

232



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

  а) 

  б) 

Фигура 2. Площада гр. София НДК а) изпълнение на нова основа, върху която е положена 

нова хидроизолационна система (фотография: http://www.skyscrapercity.com) 
б) площадът е изграден през 1987 година  
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3.СТРУКТУРА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА ГРАДСКИ 

ПЛОЩАДИ, С РАЗПОЛОЖЕНИ ПОД ТЯХ ИЗПОЛЗВАЕМИ ПЛОЩИ. 
Основни компоненти на хидроизолационната система на градски площади, с 

разположени под тях използваеми площи, е следната: 
 Основа, която може да бъде от бетонна плоча или цименто-пясъчна замазка, 

нанесена върху нея за постигане на необходимата равност и гладкост; 
 Хидроизолация, която може да бъде изпълнена на база два слоя битумно-

полимерна мушама, всеки от които с дебелина 4 mm, или от течни полимерни 

състави (т. н. „мазана“ хидроизолация), с дебелина 2,0 mm за полимерните състави 

и 3÷4 mm за битумно-полимерни такива; 
 Защитен слой на хидроизолацията, който се изпълнява 3÷5 cm от бетон, клас С 

30/37, или цименто-пясъчен разтвор с якост на натиск не по-малка от 30 MPa. Този 

слой трябва да бъде армиран със заварени мрежи ø5 mm и клетка 15/15 cm, за да се 

предотврати пукнатинообразуването в него, вследствие явлението „съсъхване“. 
При ремонт на съществуващи площади, които имат хидроизолация на 

разположените отдолу използваеми площи най-напред трябва да се направи оценка на 

състоянието на хидроизолацията и на тази база да се вземе решение как да се процедира. 
В случая, когато съществуващата хидроизолация има много дефекти и е на практика 

компрометирана, е правилно тя да бъде демонтирана и след това да бъде изпълнена нова 

на база битумно-полимерна мушама, или от полимерни или битумно-полимерни състави. 
Ако състоянието на съществуващата хидроизолация е сравнително добро тя може да 

бъде използвана като основа за изпълнението на нова, при което е правилно тя да се 

предвиди от листов тип изолация на база битумно-полимерна мушама, ако 

съществуващата е такава. „Мазана“ на база полимерни или битумно-полимерни течни 

състави се изпълнява, ако съществуващата изолация е реализирана по такъв начин. 
Специално внимание при разработване на проекта на новата хидроизолационна 

система трябва да се обърне на наклоните на водоприемниците (точкови или линейни), а 

така също и детайлите на връзка „хидроизолация – водоприемник“. Във всеки случай 

проектирането, изпълнението и контрола на качеството на реализиране на 

хидроизолацията трябва да бъде в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-
2/20161г. на МРРБ, която регламентира тези проблеми. 

В заключение може да се отбележи, че при ново строителство или при ремонт на 

градски площади, с разположени под тях използваеми площи, по време на целия 

инвестиционен процес трябва да се обръща внимание на качественото изпълнение на 

хидроизолационната система. С това ще се спомогне за повишаване на нейната 

експлоатационна надеждност и дълготрайност. Същевременно трябва да се има предвид, 

че основен момент за постигане на нормална експлоатация на площите под градски 

площади е навременната и качествена поддръжка на тяхната хидроизолационна система. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 

на хидроизолационни системи на строежите 
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Abstract: 
Horizontal directional drilling is viable option for trenchless installation of pipe conducts. In 
order to properly plan the technological process, an estimation of expected cost and time is 
required. This paper presents the results from a study for the costs factor for labour and 
equipment. The study is related to a PhD research with goal to compare technological methods 
for construction of pressure sewer systems. 
 

Keywords: 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В доклада се представят резултати от проведено изследване на компонентите разход 

за труд и за механизация при безтраншеен метод за полагане на тръбопроводи и е 

свързана с работа по дисертационен труд „Изследване на технологични и методични  

решения при изграждане на напорни канализационни системи“. Изследването е 

аналитично, като за източник са използвани литературни източници и проучване на 

чуждестранен опит. Като такова следва да се разглежда като методическа основа и 

числени стойности като първо приближение до натрупване на достатъчно данни от 

практиката в Р.България. Метода на полагане е управляемо хоризонтално сондиране 

(HDD, horizontal directional drilling) за тръбопроводи от полиетилен с диаметри около 100 

mm и е разгледан в контекста на изпълнение на магистрални клонове за напорни 

канализационни системи. Напорните канализационни системи (НКС) се състоят от 

помпени станции свързани към напорна канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води 

от един или група от обекти се събират и транспортират до прилежащата помпена станция 

посредством гравитационна канализационна мрежа. При запълване на предвидения обем в 

резервоара на станцията помпите се включват и изпомпват отпадъчните води към напорна 

                                                 
1 Борис Николов, д-р инж., катедра „Технология и мениджмънт на строителството“, Строителен факултет, Висше 

строително училище „Любен Каравелов“, ул.“Суходолска“ 175, София 1373, e-mail: bnikolov@wss-bg.net;  
  Boris Nikolov, PhD MEng, Department of Technology and Construction Management, Faculty of Construction, University of 
Structural Engineering and Architecture, VSU „L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: bnikolov@wss-bg.net. 
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канализационна мрежа. Принудителният режим на движение позволява тръбите да се 

полагат плитко и следвайки конфигурацията на терена. 
 

2. МЕТОД НА УПАВЛЯЕМО ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ 

2.1. Основни положения на технология на изпълнение 
При този метод се изпълняват две основни технологични операции: пилотен 

сондаж (pilot drill) и изтегляне (pullback) на инсталационният провод (канализационна 

тръба при НКС). 

 

Фигура 1. Схема на основни технологични операции 
при управляемо хоризонтално сондиране 

а) пилотен сондаж б) привързване на инфраструктурният провод в) обратно изтегляне 
1 – сондажна машина, 2 – сондажна тръба, 3 – предавател, 4 – приемник, 5 – сондажна 

глава, 6 – разширяваща глава, 7 – инфраструктурен провод 

 
В зависимост от началният диаметър на предварителния сондаж и диаметъра на 

инсталирания провод могат да се извършат допълнителни междинни операции по 

последователно разширяване на диаметъра на сондажа (т.нар. backreaming). 
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Пилотният сондаж (Фиг.1 а) се изпълнява със съчленени една към друга серия от 

инвентарни сондажни тръби (щанги) 2 и сондажна глава 6. Те се управляват от сондажна 

машина 1 с прилагане на комбинирано действие на натиск и завъртане. За определяне на 

местоположението на сондажа спрямо проектното трасе се използва локационна система 

състояща се от предавател 3 и приемник 4. 
Процеса на изтегляне (Фиг.1 в) се извършва след като по цялото трасе е прокаран 

пилотния сондаж. В изходната шахта сондажната глава се демонтира и се монтира 

разширяваща глава 6 оборудвана със система за закачане на канализационните тръби 7. От 

другата страна сондажната машина прилага опънна сила, с която се изтеглят обратно 

сондажните тръби и прикрепените към края им канализационни тръби. 
През целият период на извършване на операциите по пилотно сондиране и обратно 

изтегляне през главите 5 и 6 се вкарва под налягане сондажна течност за намаляване на 

усилията и отстраняване на изкопаният материал. Сондажната течност се подава или с 

помощта на прикачена към сондажната машина помпа или от отделна установка – система 

за управление на сондажната течност. Съществуват и варианти със съоръжения за 

рециклиране на отработената течност. 
Проектите за безтраншейно полагане на тръбопроводи с метод на управляемо 

хоризонтално сондиране се класифицират спрямо обхвата общо на големи (т.нар. Maxi-
HDD), средни (Midi-HDD) и малки (Mini-HDD, диаметър 50-300 mm, дълбочина до 9 m, 
дължина до 180 м). Съгласно посочените в т.3.1.2 на [1] характеристики на напорната 

мрежа, проектите за НКС попадат основно в обхвата на Mini-HDD. 

2.2. Машини и оборудване за хоризонтални сондажи 
За приложение на метода съществуват специализирани сондажни машини (Фиг.2), те 

са водещи за изпълнение на работните операции при управляемото хоризонтално 

сондиране. 

 

Фигура 2. Основни компоненти на машина за хоризонтален сондаж 
(Модел Ditch Witch JT9 [10]) 

1 – позиция на оператора; 2 –  вал; 3 – шейна; 4 – гръб на машината; 5 – склад; 6 – 
стабилизатор; 7 – платформа; 8 – гъсеничен ход; 9 – менгеме с предни фиксирани челюсти 

и задни ротационни челюсти; 10 – анкерираща система 
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Подчинени машини и оборудване са: 

 системата за управление на сондажна течност – някои модели сондажни машини, 
са оборудвани с помпа за приготвяне на разтвора и подаване към сондажа; 

 подемно-транспортни средства с общо предназначение за доставка на сухите 

смеси, тръбопроводи и др. материали на площадката; 
 цистерна за вода; 
 вакуумна цистерна – за изтегляне на отработената сондажна течност от шахтите; 
 потопена помпа за изпомпване на отработената течност от шахтите и система за 

рециклиране на сондажната течност; 
 машина за полидифузно заваряване на тръби. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЯ 
Установяването на разходите за труд и механизация е извършено в следните стъпки: 

 проучване на структурата на работното звено; 
 анализ на ролите за нуждите на НКС; 
 съставяне на звено за изследването; 
 извеждане на стойности за часови ставки за труд; 
 събиране и обобщение на цени на строителна механизация; 
 събиране и обобщение на разходни стойности за консумативи и горива към 

машините; 
 извеждане на стойности за разходи за механизация. 

 

4. РАЗХОДИ ЗА ТРУД 
Състава на звената обслужващи машина за HDD зависи от спецификата на 

изпълнявания обект и използваната категория машина (Mini, Midi, Maxi). В Табл.1 е 

дадено обобщение на някои източници относно наблюдаваните състави на бригадите. 

Оператора на HDD е задължителен и може да бъде включен като ставка в оперативните 

разходи на методиките за стойност на машиносмяната/часовете от т.5.3, но другите 

позиции варират. При малките модели машини, в самата машина е включена помпа и 

контроли за управление на сондажната течност, в този случай функциите на оператора на 

системата за сондажна течност, водна цистерна, помпиер, механик могат да се поемат от 

основния оператор и HDD работниците. При малките модели машини към тялото на 

самата машина има склад за сондажни тръби и механика за свързването/разчленяването 

им, също при някои модели среден клас машини към машината има подемно средство с 

кука. При големите машини зареждането на сондажните тръби става със специален 

захващащ орган прикрепен към стрелата на багер или багер-товарач, а при най-големите 

проекти се използва  подемен кран. 
В настоящото изследване е прието към разходите за механизация на трите вида 

машини описани в т.3 да се включи ставката за съответния оператор. Заплащането на 

техническия ръководител е по отделно перо и няма да бъде разглеждано в изследването. 

Приетият състав на звеното е: 
 HDD оператор: 1 (към разход за механизация); 
 оператор на система за смесване на сондажната течност: 1 (към разход за 

механизация); 
 оператор на вакуум цистерна: 1 (към разход за механизация); 
 HDD работник: 2 (към единична калкулативна цена); 
 локатор: 1 (към единична калкулативна цена като фракция от времето за работа по 

предварително приета дължина на участък). 
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Таблица 1. Състав на звено 

Длъжност Sarireh, 2011 
[5] 

Laney Corp [12] Najafi, 2013 
[4]  Малък обект Голям обект 

HDD оператор 1 1 1 1 
HDD работник 2 1 – 2 2 – 3 2 

Оператор на система за 

смесване на сондажна 

течност 
1 0 – 1 1 1 

Оператор на багер 1 - 1 - 
Механик 1 - 1 - 

Оператор на вакуум 

цистерна/водна 

цистерна 
- - 1 1 

Помпиер 2 - 1 – 2 - 
Технически 

ръководител 
1 1 1 1 

Локатор 1 - 1 1 
ОБЩО 10 4 – 6 10 – 12 7 

 
В Табл.2 е дадена извадка от средните часови ставки за изследваните от Sarireh [5] 

обекти и приведени стойности за България с приет еквивалент 1 за оператора на багер. За 

базова ставка е приета пазарната цена от СЕК Строителен обзор 2015/11 [2]. За оператора 

на HDD машината и локатора е прието завишение до 50% за да се отчете необходимостта 

от висока квалификация на персонала, като ключов фактор влияещ върху 

производителността (т.4.3.3.4 [1]). 
 

Таблица 2. Средни часови ставки 

Длъжност Ставка 

Sarireh, 2011 
Екви- 
валент 

Базова 

ставка, СЕК 
Еквивалент, 

модифициран 
Ставка 

 USD/h - BGN/h - BGN/h 
HDD оператор 23.00 1.18  1.50 7.39 
HDD работник 15.00 0.77  0.77 3.79 

Оператор на 

система за 

сондажна 

течност 

16.20 0.83  0.83 4.09 

Оператор на 

багер 
19.50 1.00 4.93 1.00 4.93 

Механик 19.00 0.97  0.97 4.80 
Оператор на 

вакуум 

цистерна/водна 

цистерна 

- -  0.83 4.09 

Помпиер 16.00 0.82  0.82 4.04 
Технически 

ръководител 
30.00 1.54  - - 

Локатор - -  1.50 7.39 
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5. РАЗХОДИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ 
Механизацията, която се изследва, включва: 

 водеща машина – машина за HDD (HDD Rig); 
 подчинена машина 1: система за смесване на сондажна течност (Mud Mixing 

System/Tank); 
 подчинена машина 2: вакуум цистерна (Vacuum System). 

Гранични условия за водеща машина: Mini-HDD, Midi-HDD 

5.1. Цени на строителна механизация 
Източник: Najafi, M. Trenchless technology: Planning, Equipment, and methods. 2012 

[4]; CIMT, DEFY, XCMG (нова техника); http://www.machinerytrader.com/ (употребявани); 
http://www.hddbroker.com/ (употребявани) 

Изходни данни: За цените на нови машини утвърдените производители не обявяват 

данни, но [4] дава обобщена информация по категории машини за HDD, в изследването са 

взети данните за категория Mini-HDD и са означени като Mini HDDNajafi,Lo и Mini 

HDDNajafi,Hi, съответно долна и горна ценова граница. В изследването е включена група за 

нови машини на няколко китайски производителя, на база получени оферти с цени, те са 

означени с Mini HDDChi. От описаните източници за техника втора ръка са извлечени 

данни за 227 HDD машини, 20 Mud Mixing Systems и 30 Vacuum Systems. 
Резултат за цените на употребяваните HDD машини е даден на Фиг.3. 

разпределението по категории: Mini-HDD: 44%, Midi-HDD: 53%, Maxi-HDD: 3%. За 

целите на изследването се използват машините от първите две групи, означавани по 

нататък с Mini HDDSec и Midi HDDSec. За годината на производство по десетилетия: 1990: 

19%, 2000: 48%, 2010: 33%. Средната възраст на  Mini-HDD е 11 години, а  Midi-HDD – 8 г. 
Резултантното годишно натоварване при приета референтна година 2016 г. е дадено в Табл. 3. 

 

Фигура 3. Минимална, максимална и средна цена на употребявани HDD машини 

 

Таблица 3. Годишно натоварване на употребявани HDD машини 

Клас Годишно натоварване, ч/г 
 Минимално Средно Максимално σσ 

Mini-HDD 51 299 860 195 
Midi-HDD 88 469 1050 190 
Maxi-HDD 153 398 672 - 
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При системите за смесване на сондажна течност разпределението по десетилетия е: 

1990: 33%, 2000: 54%, 2010: 13%. Средната възраст на машините е 11 години. Цените са 

от 4777 до 37349 BGN, средната – 16229 BGN. 
За вакуум цистерните разпределението по десетилетия е: 1990: 4 %, 2000: 65%, 2010: 

31 %. Средната възраст на машините е 9 години. Цените са от 13029 до 99888 BGN, 

средната – 43736 BGN. 

5.2. Обобщение на разходни норми за горива и консумативи към машините 
Производителите на разглежданите типове машини използват индустриални 

дизелови и бензинови (при Mud Mixing Systems) агрегати на Honda, Subaru, Kubota, 
Yamaha, Perkins. 

За групите машини Mini HDDNajafi,Lo и Mini HDDNajafi,Hi, консумацията на гориво е 

изчислена на база обобщени таблични данни за консумацията на дизелови мотори от 

фирми, занимаващи се с поддръжка на агрегати [3] и данни за мощност на мотор и обем 

на картер за избрани два модела на фирма Ditch Witch съответно в ниския и високия клас 

по мощност. За Mini HDDChi е изчислена средна стойност на показателите. За машините 

втора ръка (Mini HDDSec и Midi HDDSec) са използвани усреднени данни за няколко модела 

на фирма Vermeer [9] и за които има изрично посочена информация за консумацията в 

каталозите. 
Интервала за смяна на масло и филтри е избран на 250 мч на база проучване от 5 

източника с практически опит при експлоатацията на HDD машини (Табл.4). 
 

Таблица 4. Интервал на смяна на масло и горивен филтър за HDD машини 
№ Интервал Забележка 
 мч  

1 [6] 100 – 500   
2 [6] 250 или 1 година 
3 [6] 200 600 ч. за горивните филтри, 600 – 1200 ч. за въздушните 

филтри 
4 [7] 250  
5 [7] 350  
 

5.3. Изчисляване на разходи за механизация 
Входни параметри: Набавната цена съгласно т.5.1; остатъчна стойност 20%; 

годишно натоварване 400 часа; амортизационен период 10 години; процентна ставка за 

застраховка – ориентировъчни стойности > 50 000 BGN: 1,30 %, > 50 000 BGN: 1,30 %, 30 
000 – 50 000 BGN: 1,50 %, < 30 000: 1,80 %. Армеец, Тарифна група „4-Строителна 

техника“, Клауза „Пълно каско“, в сила от 02.04.2012; фиксиран годишен компонент за 

данъци – прието е прехвърляне на част от пътния данък, винетна такса и такса за ГТП на 

транспортното средство, което обслужва машините, за системите за смесване на сондажна 

течност, които обслужват нови HDD машини в ниския ценови клас няма фиксиран 

компонент, защото системата се побира и превозва заедно с водещата машина в едно 

ремарке; часовият разход на гориво е изчислен съгласно постановките в т.5.1.3 и т.5.5.2 от 

[1]; допълнение за филтри 50 % (съгласно указание на [11]), часова ставка оператор 

съгласно т.4. 
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5.4. Резултат 

Таблица 5. Разход за строителна механизация 

№ Категория A 
Инвестиционни 

разходи 
Оперативни разходи 

   B C D E F G H 
  BGN BGN/h BGN/h BGN/h BGN/h BGN/h BGN/h BGN/h 

Водеща машина: 
1 Mini 

HDDNajafi,Lo 
138 974 34.74 3.86 7.87 0.63 8.69 0.00 7.39 

2 Mini 
HDDNajafi,Hi 

208 461 52.12 5.67 35.74 1.61 13.03 0.00 7.39 

3 Mini HDDChi 86 858 21.71 2.50 21.81 1.12 8.14 0.00 7.39 
4 Mini HDDSec 82 234 20.56 2.38 14.05 0.81 7.71 5.14 7.39 
5 Midi HDDSec 155 102 38.78 4.35 32.88 1.99 14.54 9.69 7.39 

Подчинена машина 1: 
6 MMSSec (Mini 

HDD) 
12 983 3.25 0.47 2.60 0.34 0.81 0.81 4.09 

7 MMSSec (Midi 
HDD) 

12 983 3.25 0.71 2.60 0.34 0.81 0.81 4.09 

Подчинена машина 2: 
8 VSSec 34 989 8.75 1.30 12.83 0.98 0.00 0.00 4.09 

 

Легенда: A – нетна стойност, B – амортизация, C – лихви, застраховки, данъци, D – 
разход за гориво, E – разход за смазочни материали и филтри, F – разход за текуща 

поддръжка, G – разход за основен ремонт, H – часова ставка на оператор 
 

Таблица 6. Разход за строителна механизация (Обобщение) 

№ Категория 
Общо инвестиционни 

разходи 
Общо оперативни 

разходи 
ОБЩО 

  BGN/h BGN/h BGN/h 
1 Mini HDDNajafi,Lo 38.60 24.58 63.18 
2 Mini HDDNajafi,Hi 57.78 57.77 115.55 
3 Mini HDDChi 24.22 38.46 62.68 
4 Mini HDDSec 22.94 35.10 58.04 
5 Midi HDDSec 43.12 66.49 109.62 
6 MMSSec (към Mini HDD) 3.71 8.65 12.37 
7 MMSSec (към Midi HDD) 3.96 8.65 12.61 
8 VSSec 10.04 17.91 27.95 

 
Изведените числени стойности са приложени във компоненти LC и EC на формула 

за изчисляване на себестойността на единица продукция (единична цена): 
 

 VATPMCACECLCUP  , (1) 

където: UP (Unit price) е единичната цена; LC (Labour costs) са разходите за работна ръка; 

EC (Equipment costs) са разходите за механизация; AC (Additional costs) са допълнителни 

разходи; MC (Material costs) са разходите за материали; P (Premium) са начисления; VAT – ДДС. 
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6. ИЗВОДИ 
Проведеното изследване позволи да се съставят разходни норми и единични 

калкулативни цени за изпълнение с безтраншеен метод с управляемо хоризонтално 

сондиране за тръбопроводи DN32 – DN100 с Mini- и Midi-HDD машини в глинести почви 
за работни участъци: 20 m. 

Тъй като разходните норми и единични цени са изведени теоретично с определени 

предпоставки и на база насоки от чуждестранният опит, те следва да се приемат като 

първо приближение и база. Преди разпространяване за публична употреба, параметрите 

следва да се калибрират с изследвания върху реални обекти в страната. Също така обхвата 

на разходните норми би следвало да се разшири към допълнителни видове почви, напр. 

песъчливи (към момента са разгледани глинести почви). 
Числените данни за разходите за механизация при управляемо хоризонтално 

сондиране в частта си инвестиционни разходи са изведени при определени предпоставки – 
приет амортизационен период, годишно натоварване и проучване за набавните цени в 

световен мащаб. При оперативните разходи разходите за ГСМ също са изчислени с 

определени предпоставки и указания от чуждестранен опит. Тук също би могло да се 

търси повишаване на точността с наблюдения за страната. 
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МЕТОДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО 

И ОРИЕНТАЦИЯТА НА СОНДАЖНАТА ГЛАВА 
 

Борис Николов 1 
 
 
 

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING  
HEAD LOCATING METHODS  

 
Boris Nikolov1 

 

Abstract: 
This paper attempts to present a systematic approach to technological procedures of locating the 
drilling head in horizontal directional drilling method of laying pipe conducts. Ability to locate 
the position and the orientation of drilling head is a core feature of HDD method and high 
competence of operating staff is key factor for successful job. Studies on topic in Bulgaria are 
sparse so the objective is to present the working professionals with methodological guidance. 

Keywords: 
Construction Technology, Horizontal Directional Drilling, Location Technology. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Технологията на безтраншейно полагане на тръбопроводи с метод на управляемо 

хоризонтално сондиране дава възможност на оператора на сондажната машина да задава 

команди за управление на направлението на главата на база информация в реално време за 

текущото и местоположение. Методите за установяване на местоположението и 

ориентацията на сондажната глава (локация) се категоризират в три групи: системи за 

локация с проходка по повърхността; системи за локация с магнитен сензор в главата и 

смесени системи. Системите за локация с проходка по повърхността са относително по-
евтини и прости за употреба, поради което намират широко приложение в проектите за 

управляемо сондиране. Работният им обхват е до 25 m, което покрива необходимите 

дълбочини за НКС. Поради тези причини те се разглеждат в следващото изложение. 
 

2. ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА 
Системата се състои от следните елементи (Фиг.1): 

 предавател (сонда) – цилиндричен уред с размери от 20хØ2.5 cm до 45хØ8.3 cm 

(напр. Ditch Witch серия 86B, 850) , които се поставя в първия сегмент на пилотния 

сондаж след главата. Предавателя генерира магнитно поле, с чиято помощ се 

                                                 
1 Борис Николов, д-р инж., катедра „Технология и мениджмънт на строителството“, Строителен факултет, Висше 

строително училище „Любен Каравелов“, ул.“Суходолска“ 175, София 1373, e-mail: bnikolov@wss-bg.net;  
  Boris Nikolov, PhD MEng, Department of Technology and Construction Management, Faculty of Construction, University of 
Structural Engineering and Architecture, VSU „L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia, Bulgaria; e-mail: bnikolov@wss-bg.net. 
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извършва локацията и дигитален сигнал, с който се предава параметрична 

информация към приемника (ъгъл на завъртане, наклон, температура, статус на 

батерията). Ъгълът на завъртане обикновено е дискретизиран в 12 или 24 деления, 

наклона в резолюция стандартно от 1° / 1% или 0.1° / 0.1% за гравитационна 

канализация. Показанията на температурата служат за предупреждение на 

оператора и предпазване на електронните компоненти от повреда. Съществуват 

предаватели с допълнителен сензор за измерване на налягането на сондажната 

течност. Носещата честота на предавателите варира спрямо модела и системата в 

граници от 1.3 до 40 kHz. Съществуват предаватели с двоен радио модул за 

излъчване в два честотни диапазона в случай на работа в зона с големи 

електромагнитни смущения; 
 

 

Фигура 1. Елементи на система за локация с проходка по повърхността (Източник: DCI, 

Модел: DigiTrak 5 [3]) 
1 – предавател; 2 – приемник; 3 – пулт; 4 – акумулаторни батерии, 5 – зарядно устройство 

 
 приемник – ръчен инструмент, опериран от един мобилен отговорник по 

локацията. Уреда приема сигналите на предавателя и ги трансформира в 

информационен поток представян на дисплея и опционално записвани за 

последващ анализ. От приемника с телеметрична връзка информацията се предава 

и на дистанционния пулт разположен при сондажната машина; 
 дистанционен пулт; 
 енергийни източници за приемника и пулта – обикновено комплект акумулаторни 

батерии и зарядно устройство; 
 енергиен източник за предавателя – алкални батерии за еднократна употреба, 

зареждащи се литиево йонни или литиево полимерни. Фирмите производители на 

оборудване дават инструкции за точния тип, като общо правило приемниците с 

дълъг обхват за големи дълбочини и дължини на сондажа следва да са оборудвани 

с литиеви батерии с голям капацитет. 
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3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛОКИРАНЕ 

Работните компоненти на системата са предавател, работещ в автономен режим, 

мобилен приемник и фиксиран телеметричен пулт в сондажната машина. За извършване 

на технологичните операции са необходими: 
 подготовка на системата: един отговорник по локацията (локатор); 
 за проверка на интерференцията: един локатор; един общ работник. 
 основен процес: един локатор; един оператор на сондажната машина. 

 

 

Фигура 2. Структура на технология на локиране 

Технологичните процеси са групирани в подготвителни, спомагателни и основни. За 

тях са разработени схеми (Фиг.2) към дисертационен труд [1] с оглед принос към 

систематизиране на методологията на строителните процеси и подготовката и обучението 

на специалисти за практиката. Поради ограничения размер представените тук схеми са с 

илюстративен характер. 
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Фигура 2. (продължение) 
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Фигура 2. (продължение) 

 

4. ПОДГОТВИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ 
Преди всяко сондиране се извършва тестване на системата с предавател монтиран в 

пилотния сегмент на сондажа. Теста се състои в проверка за ниво на батерията на 

предавателя, ниво на сигнала и проверка за правилно предавана телеметрична 

информация за местоположението и ориентацията. Точността при изпълнение на процеса 

на локализиране ще бъде влошена, ако не са спазени следните условия: 
 приемника е калибриран спрямо използвания предавател и сондажна глава и 

системата е проверена преди непосредствено започване на работа за отклонения; 
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 предавателя е правилно локализиран и приемника се намира точно над предната 

локационна точка или самият предавател; 
 приемника е поставен на земята или на коректно специфицирана в софтуера 

височина. 

4.1. Интерференция на магнитните полета 
Интерференция в приемания сигнал може да предизвика грешки в изчислението на 

дълбочината и загуба в ориентацията, наклона и завъртането на сондажната глава. Поради 

тази причина преди извършване на работни операции, а и при самата заявка за работата се 

извършва проверка на фоновия 'шум'. Проверката спомага и за правилно избиране на 

предаватели с подходящ честотен работен диапазон. Интерференцията бива активна и 

пасивна: 
 активна интерференция: източник са недобре екранирани електрически апарати и 

проводници, като електроразпределителни и комуникационни линии, линии за 

идентифициране на оптични трасета, трансформаторни станции, инфраструктура за 

мобилна комуникация; 
 пасивна интерференция: представлява редукция на силата на сигнала или 

екраниране. Може да се предизвика от наличието на плътни метални обекти, 

метални тръби, шлицови стени, армировка, оградна мрежа, транспортни средства, 

почва със високо съдържание на соли, желязна руда. 

 

Фигура 3. Илюстрационен екран от интерфейс за запис на фоновия шум 
(Източник: DCI, Модел: DigiTrak 5 [4]) 

Проверката на интерференцията се състои в запис на фоновия шум по трасето и 

проверка за скоростта и точността на предаване на телеметричната информация за 

завъртане и наклон. Производителите на оборудване дават предписания за допустимата 

граница между полезния сигнал и фона. При някои модели приемници съществува 

софтуерна функция за запис на фоновия шум (Фиг. 3).  
Записа на фоновия шум се реализира с прохождане на проектното трасе с включен 

приемник (Фиг. 4). На участъците с висок шум се поставя временна маркировка. 
Проверката на телеметричния канал се извършва при връщането по трасето с 

включен предавател и приемник. Операторите се движат един до друг на разстояние 

приблизително равно на максималната сондажна дълбочина. Приемника е по оста на 

трасето. Оператора, който държи предавателя периодично спира и го завърта и накланя, 

като параметрите се сравняват с показанията на дисплея на приемника. 
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Фигура 4. Схема на прохождане на проектното трасе за регистриране на фоновия шум 

 
Ако потока на телеметричната информация се накъсва или губи предавателя се 

отмества още настрани, което се компенсира от настройките за „Височина над терена“ на 

предавателя. Друго решение включва замяната на предавателя с друг модел работещ в 

различен честотен диапазон или с по-голяма мощност. 

4.2. Монтиране на предавателя в пилотния сегмент на сондажа 
Предавателя се монтира в корпуса на пилотния сегмент на сондажа след сондажната 

глава. За да се реализира връзката с приемника в металния корпус трябва да се предвидят 

надлъжни жлебове през които да се разпространят електромагнитните вълни. 

Производителите на системи дават предписания за минималните физически размери на 

жлебовете и позиционирането на конкретните модели предаватели. Например DCI 

изисква широчина на жлеба от поне 1,6 mm и размерите дадени в Табл.1. 
 

Таблица 1. Изисквания за монтиране на предаватели DCI [4] 

Модел Обща дължина на 

предавателя 
Минимална дължина 

на жлеба 
Отстояние на жлеба 

предния капак на 

предавателя 
 cm cm cm 

Long Range HDT 38.1 21.6 5.1 
Extended Long 

Range HDT 
48.3 33.0 5.1 

Short Range FS 20.3 9.5 3.2 
 

4.3. Калибриране на приемника към предавателя 
Приемника се калибрира при: смяна на предавателя, промяна на работната честота, 

смяна на сондажната глава или пилотния сегмент, при неточна информация за дълбочина. 
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Предавателя трябва да бъде монтиран в пилотния сегмент на сондажа по време на 

процедурата. В района не трябва да има силна активна интерференция, приемника не 

трябва да е над елементи с армировка или подземни проводи и на разстояние по-малко от 

3 m от метални структури. [2] докладва, че при обичайната практика в САЩ локаторите 

извършват процедура по калибриране всеки ден преди започване на работните операции 

без това да е технически необходимо. Задължително обаче трябва да се провери 

калибровката, посредством тестово измерване на контролирани с рулетка разстояния. 
Съществуват два метода за калибриране: 

 едноточково: препоръчан метод, извършва се на повърхността. Предавателя (в 

пилотния сегмент) и приемника се поставят на равна повърхност на разстояние 3 m; 
 двуточково: извършва се с предавател под земята. 

 

5. СТАНДАРТЕН МЕТОД ЗА ЛОКАЦИЯ 
Както вече беше споменато при разглеждане на теоретичния модел, приемника 

регистрира три специфични характеристики в магнитното поле генерирано от предавателя 

– точките FLP, RLP и линията LL (Фиг.5). Приемника не прави разлика между двете 

локационни точки, поради което отговорност на локатора е правилно да ги идентифицира. 

Стандартния метод за локация дава най-висока точност и използва и трите 

характеристики. 

 

Фигура 5. Геометрично множество на специфични характеристики на магнитното поле 

при паралелен предавател 

 
Геометричната схема на Фиг.5 се отнася за паралелно разположен на повърхността 

предавател. В този случай L1 = L2, ъгълът 70° се отнася за предаватели от системата на 

DCI. Ако предавателя е под наклон, локационните точки не са симетрично разположени 

спрямо LL (L1 ≠ L2, Фиг.6). Поради формата на магнитното поле за наклони над ±17° 

(±30%) и/или дълбочини над 4.6 m локационната линия отчетена от уреда ще бъде 

отместена спрямо реалното местоположение на разстояние ΔL. Съответно показаната на 

екрана дълбочина Hп ще бъде различна от действителната. 
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Зависимостите между действителна и прогнозирана дълбочини се дефинират от 

преводни коефициенти: 
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ДП

ДП

ПД
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, (1) 

където: α е ъгъл на наклона в °; i e наклон в %. 
Процедурата се извършва в три главни стъпки: намиране на FLP, намиране на LL, 

намиране на RLP. Локатора е ориентиран към сондажната машина или последната 

локационна точка, предавателя е под земята между машината и локатора (Фиг.7). 
Приемника работи в режим на локиране. Локатора се придвижва към машината, като на 

разстояние около една сондажна тръба следейки показанията на дисплея на приемника  

бавно се доближава над позицията на FLP. При позициониране точно над предавателя 

локатора записва референтен сигнал (заключва позицията на  FLP). От тук може да се 

отчете прогнозна дълбочина и отстояние на сондажа. За проверка на сигнала предавателя 

може да се завърти бавно по оста на 360°, като целта трябва да остане в центъра на кръста. 

Позицията на FLP се маркира. 
 

 

Фигура 6. Геометрично множество на специфични характеристики на магнитното поле 

при предавател под наклон 

Следваща стъпка е намиране на локационната линия LL с придвижване в 

направление от FLP към последната маркирана локационна точка. Силата на сигнала 

трябва да нараства, ако се регистрира намаляване е възможно да е намерена RLP.  
Когато маркера, фиксиращ FLP достигне дъното на екрана се появява хоризонтална 

линия маркираща доближаването до LL и индикатор за завъртането на предавателя 

спрямо приемника (маркира О°). Индикатора за завъртането не трябва да се ползва за 

определяне на направлението на сондажа. С бавно придвижване хоризонталната линия за 

LL трябва да се изравни с хоризонта на кръста. Позицията на LL се маркира. 
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Фигура 7. Схема на локиране по стандартен метод  
а) прав участък б) участък в крива 

1 – локатор с приемник; 2 – предавател в пилотния сегмент на сондажа под земята; 
3 – сондажна машина 

Последна стъпка е намирането на RLP с придвижване от LL в посока машината или 

последната локационна точка. Позицията на RLP се маркира на земята. Линията между 

маркираните точки FLP и RLP показва направлението на сондажа, пресечната точка на 

тази линия с LL дава местоположението на предавателя (с отчитане на разгледаните 

условия за наклони над ±17° (±30%) и/или дълбочини над 4.6 m). С позициониране над 

тази точка се прави отчет за дълбочината на сондажа. Като проверка може да се 

деактивира софтуерната компенсация на височината над терена и да се снеме втори отчет 

с приемник разположен директно на повърхността. Разликата между двете отчетени 

дълбочини не трябва да надвишава 5%. 
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МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ ПРИЛОЖИМИ 

В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
НА НЕГОВАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 
Ива Николова1 

 
 
 

MARKETING STEPS APPLICABLE 
IN CONSTRUCTION COMPANY FOR IMPROVING 

THEIR COMPETITIVENESS 
 

Iva Nikolova1 
 

Abstract: 
Many construction enterprises still often fail to realize that marketing entails more than just 
playing with few isolated promotional tools, such as distributing brochures, advertising, 
promotional videos, which they often employ without following a structured marketing plan 
formulated in line with the organization’s aims and objectives.  
It is necessary to identify and position the role and place of the marketing in the management 
functions of the construction company as a way to adapt themselves not only to the continuous 
changes in the industry, but also to satisfy their clients’ demands, while being competitive and 

improving their business strategy. It is difficult to generalize how to apply marketing in 
construction companies, due to the special features of this sector.  
Nevertheless, there is a range of possible strategies and that could be used by construction 
companies, and once they know their clients’ needs they will be able to choose what strategies to 

apply. The report examines marketing approaches according to the strategy and the objectives of 
the construction company.  

Keywords: 
Construction Industry, Construction Enterprises, Marketing Steps, Business Strategy, 
Competitive. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Строителната индустрия в повечето страни по света се характеризира с голяма 

конкуренция, висок риск и обикновено нисък марж на печалба в сравнение с много други 

индустрии [1].  

                                                 
1 Ива Николова, докторант, катедра „Технология и мениджмънт на строителството“, Строителен факултет, Висше 

строително училище „Любен Каравелов“, ул.“Суходолска“ 175, София 1373, e-mail: kosovic_iva@yahoo.com; 
  Iva Nikolova, PhD Student, Department of Technology and Construction Management, Faculty of Construction, 
University of Structural Engineering and Architecture, VSU „L. Karavelov”, 175 Suhodolska St., 1373 Sofia, Bulgaria; 
e-mail: kosovic_iva@yahoo.com. 
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Основната причина за голямата конкуренция е относителната лекота на влизане в 

строителната индустрия в сравнение с други отрасли, дори за хора или фирми с малки 

капиталови инвестиции [2]. Освен това, за да се намери нов проект, строителните фирми 

трябва да участват в конкурентен процес на наддаване, тъй като по принцип не е 

възможно да предизвикат търсенето на техните услуги [3, 4]. Тези условия водят до 

значително по-висок процент на бизнес неуспех в строителната индустрия, отколкото в 
много други предприятия през последните десетилетия [5, 6]. При такива тежки 

обстоятелства строителните фирми търсят начини да спечелят проекти и да участват в 

най-различни строителни дейности, които могат да генерират по-голяма печалба [7]. В 

този контекст маркетингът като наука и маркетинговите стъпки биха могли да създадат 

устойчиво конкурентно предимство за строителните компании и да им помогнат да се 

разграничат от конкурентите си. 
Според Arditi и Davis [8], маркетингът в строителството трябва да включва дейности 

като: търсене на нови клиенти, търсене на нови видове строителство, търсене на нови 

пазари, задоволяване на нуждите на настоящите клиенти и създаване на лоялна клиентела, 

извършване на пазарни проучвания и анализи, предлагане на допълнителни услуги, 

оценка на разходите за проекти и ценообразуване, договаряне и сключване на договори, 

както и промоционални дейности, включващи реклами, публичност, брошури и програми 

за изграждане и затвърдяване на корпоративна идентичност.  
 

2. АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПОДХОДИ ПРИЛОЖИМИ В 

СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
За целите на настоящата разработка авторът е анализирал детайлно следните 

маркетингови подходи: международни маркетингови стратегии за излизане на външни 

пазари, използване на маркетинга чрез социални инициативи, маркетингa на 

взаимоотношенията (RM), изграждане на доверие между участниците в строителния 

процес и човешкият фактор свързан с предизвикателствата на маркетинга. 
 

2.1. Международни маркетингови стратегии приложими в строителните 

предприятия за излизане на външни пазари  
 

Таблица 1 Бизнес стратегии за навлизане на международни строителни пазари [10] 

В
р

ем
ен

н
и

 С
т
р

а
т
е
г
и

и
 

Съвместни 

проекти 
(„Джойнт 

венчър“ 

проекти, ДЗЗД) 

Съвместна инвестиция на проектна основа, наричана още договорно 

съвместно предприятие. Печалбата и другите задължения се определят 

по договор за всяка от страните и продължават само за срока на 

проекта. 

Самостоятелни 

проекти 
Собствена инвестиция на проектна основа, фирмата самостоятелно 

представя оферта или самостоятелно поема проекта в чужда страна. 

СРТ 
 (Строителство- 

Работа- 
Трансфер) 

СРТ е система за финансиране на изграждането на инфраструктурни 

съоръжения (Проектно финансиране). Частните спонсори поемат 

отговорност за финансирането и изграждането, поддържането и 

управлението на инфраструктурното съоръжение за определен период 

от време. Те покриват инвестициите си, чрез таксуване на 

потребителски услуги на концесия. 
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Д
ъ

л
г
о

ср
о

ч
н

и
  

С
т
р

а
т
е
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и
 

Представителен 

офис 
Официално дружество, което извършва стопанска дейност в чужбина 

от името на мениджмънта. 

Клон 
Част от местна компания, която осъществява бизнес дейност в чужда 

страна, но няма правен статут. 

Съвместно 

предприятие 
(„Джойт 

венчър“ 

предприятие, 

Консорциум) 

Създадена от съвместната инвестиция на две или повече компании, 

поне една от които е извън приемащата страна на съвместното 

предприятие. 

Самостоятелно 

предприятие 

Самостоятелна инвестиция на компания в изцяло нова компания в 

чужда страна. Най-сложната и най-скъпа стратегия за навлизане на 

чужди пазари. 

 
В процеса на работа на всяка компания идва момент когато тя започва да проучва 

възможността за излизане на нови пазари. Мотивите за интернационализация на бизнес 

операциите могат да бъдат различни. Според Kotler [9] те включват: възможност за 

увеличаване на продажбите, по-голяма достъпност до ресурси, осигуряване на няколко 

пазара за продажба на продукта и придобиване на ресурси.  
Интернационализацията просто означава разпространение на икономическите 

дейности извън границите на местната икономика, което води до количествени промени, 

които на свой ред водят до по-широка географска организация на икономическите 

дейности. Изследванията в областта на интернационализацията на строителните фирми 

стават все по-важни, както в академичната общност, така и в строителната практика. 
 
2.2. Използването на маркетинга чрез социални инициативи 

Все по-популярен инструмент за влияние върху общественото съзнание е формата на 

социалният маркетинг, той включва използването на методите на търговския маркетинг 

като: анализ, планиране, изпълнение и оценка на програмите, които засягат умишлено 

поведението на избрани групи потребители, с цел да се подобри човешкото 

благосъстояние и състоянието на обществото. Социалният маркетинг използва процеса на 

планиране и прилага принципите и методите на традиционният маркетинг. Той се 

фокусира върху промяната на поведението и има за цел да облагодетелства обществото. 
Концепцията за социалният маркетинг освен рекламните методи на влияние, 

включва и съобщения за обществени услуги и други социални методи на влияние. 

Мисията на социалната реклама е да убеди или да обезкуражи публиката с определена 

идея или поведение. Другите дейности на социалния маркетинг са свързани с разчитането 

на сигналите и поведението на рецепиента на маркетинговата кампания. Публичната 

кампания е точно определена операция, използваща маркетинговите инструменти, по-
специално рекламата и връзките с обществеността, за да повлияе на поведението и начина 

на мислене. Това на свой ред води до решаване на социалните проблеми, които блокират 

постигането на общото благо, определено като маркетингови цели [11]. 
 

2.3. Прилагане на маркетингa на взаимоотношенията (RM) в строителната 

индустрия 
Маркетингът на взаимоотношенията се фокусира върху развитието на дълготрайни 

взаимоотношения с клиентите, за да се осигурят добри продажби и в бъдеще. Той има по-
широки, по-дългосрочни цели от транзакционния маркетинг.  
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Главният фокус на маркетингът на взаимоотношенията (RM) е насочен към 

клиентската услуга, с цел засилване на транзакционният маркетинг и придвижване на 
строителните организации към иновации и интеграция в сферата на обществените 

поръчки, по предложенията на Latham и Egan [12] [13]. От друга страна транзакционният 

маркетинг е насочен към една единствена цел - продажбата. Транзакционните 

маркетингови тактики включват рекламиране и промоции, насочени изключително към 

незабавни продажби, като продажбата се разглежда като еднократно събитие.  
В основата на RM има предразположение да се изграждат и поддържат дългосрочни 

взаимоотношения, между заинтересованите страни на проекта. В RM партньорите имат 

съвместна перспектива и работят за общи цели. RM обаче се занимава с 

взаимозависимостите на всички отдели и лица в рамките на една строителна организация 

и техния вътрешен и външен обмен. 
Целта е всички служители в компанията да се възползват от добрите 

взаимоотношения. RM се характеризира с фрази, които включват; "Win-win outlook" 
(изход при които всички печелят), "постигане на обща цел" и "търсене на синергия". 

Прилагайки RM, строителните организации се развиват заедно с техните клиенти, 

предоставят на клиентите си допълнителни услуги от които да се възползват, което е по-
важно, клиентите са по-малко склонни да преминат при конкурентите. Крайният резултат 

от използването на RM е сътрудничеството в строителните проекти и дългосрочната 

(продуктова) взаимозависимост [14] [15]. 
 

2.4. Изграждане на доверие между участниците в строителния процес 
Взаимоотношенията между различните участници в строителният процес много 

често са противоречиви. Това твърдение е вярно както по отношение на управляваните от 

традиционните договорни взаимоотношения, така и за по-модерните договорни форми. 

Развитието на взаимоотношенията на база на доверие между клиента и изпълнителя 

изглежда трудно. При взаимоотношенията базирани на проектното сътрудничество в 

строителната индустрия, бизнес партньорите нямат време да се ангажират с 

продължителни процеси на взаимодействие, което да допринесе за развитието на доверие 

в по-трайни организационни форми [16]. 
В резултат на това независими организации, които са относително непознати 

помежду си, трябва да участват в строителни проекти, които често се характеризират с 

висока сложност, несигурност и риск. В тази светлина може би не е изненадващо, че 

процесите на взаимодействие между клиента и изпълнителите често са конфликтни, което 
води до незадоволителни резултати в строителни проекти [17]. Много автори посочват, че 

повече сътрудничество между клиента и изпълнителя би подобрило изпълнението на 

строителните проекти [16] [18]. В тази връзка употребата на партниращи подходи се 

препоръчва - особено при високорискови и сложни строителни проекти - тъй като няколко 

проучвания са показали, че тези видове споразумения за партньорство могат да създадат 

по-кооперативни, доверителни отношения. Други учени обаче подчертават, че не всички 

партньорски проекти се представят добре и че няма бързи и сигурни решения, които да 

гарантират успех. 
Тези наблюдения показват, че механизмите, свързани с установяването и 

поддържането на надеждни, кооперативни взаимоотношения между клиенти и 

изпълнители в строителната индустрия, са сложни и трудни за целенасочено управление 

[19]. В тази индустрия, базирана на проекти, се създават временни взаимоотношения 

между организациите с ясна цел: реализацията на проект в рамките на добре определен 

период от време. За реализирането на проекта се събират разнообразни умения и функции 

от редица организации. Като успехът на проекта зависи най-силно от тясното и 

координирано обвързване на дейностите на всички участници в процеса. 
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2.5. Човешкия фактор, свързан с предизвикателствата на маркетинга 

Маркетингът като управленска функция изисква човешки усилия за да се приложи. 

Компонентът на човешкия фактор е от решаващо значение за успехът или с други думи 

казано, прилагането на маркетингът изцяло зависи от ефективността на прилагащият 

човешкия фактор що се касае до неговите умения и познания. 
Потенциалните ефекти свързани с човешкия фактор при маркетинга на строителното 

предприятие влияещи ефективно върху управлението на успешната маркетингова 

кампания са следните: 
 Нежеланието на ръководството на строителния бизнес да приеме маркетинга като 

функция за управление на бизнеса; 
 Липсата на интеграция на маркетинга в бизнес веригата на строителството;  
 Липсата на разбиране или погрешни възприятия и погрешни схващания за 

истинското значение на маркетинга; 
 Вярвания в индустрията, като " докато вършим добра работа, винаги ще имаме 

много работа ", парадигмата на инженерите; 
 Липса на вътрешни за предприятието маркетингови познания, както и ограничения 

в маркетинговите ресурси по отношение на маркетинговите умения на работната 

ръка необходими за извършването на маркетингови дейности. 
Всички тези фактори са свързани с хора на различни нива на управление в 

строителната индустрия. Човешките фактори изискват повече умствена отдаденост на 

членовете на управленския екип участващи в процеса на строителството, отколкото от 

въвеждането на някои конкретни мерки, без значение колко прагматични са тези мерки. 
Това изисква известно обучение по маркетинг на членовете на управленския екип на 

строителната фирма. Липсата на разбиране, погрешното схващане и неразбиране на 

факторите на маркетинга могат да бъдат преодолени с обучението на членовете на 

управленския екип на строителната компания. След като се преборят с тези 

предизвикателства, препятствията като нежеланието за прилагане и интегриране на 

маркетинга в строителството, схващанията за целите на индустрията, парадигмата на 

инженерите, ресурсните ограничения, липсата на вътрешен маркетинг и други биха били 

индиректно преодолени. Всички тези фактори в основата си са резултат от липсата на 

разбиране за истинския смисъл на маркетинга [20]. 
 

3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  
В резултат на направеното проучване, можем да изведем следните препоръки: 

 За подобряване на конкурентоспособността на строителна компания, от голямо 

значение е нейното излизане на чуждестранни пазари с добре дефинирани бизнес и 

маркетингови стратегии. 
 С използването на маркетинга чрез социалните инициативи, голям брой компании 

доказват, че е възможно да се сътвори един по-добър свят и едновременно с това да 

се увеличат печалбите. Създаването на успешни маркетингови и корпоративни 

социални инициативи изисква интелигентност, всеотдайност и финес. Компаниите, 

които работят целенасочено, за да постигнат успех в маркетинговите и 

корпоративните социални инициативи, не само съществуват по-дълго, но и 

просперират повече от конкурентите си.  
 Много са факторите, които правят RM подходящ за разчупване на статуквото във 

взаимоотношенията между участниците в строителния сектор, някои от които са: 
значително участие от страна на клиента в подготовката и изпълнението на 

строителният проект, цялостна интеграция между участниците в проекта заради 
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необходимостта от тясно сътрудничество и непрекъсната комуникация поради 

сложността на проектите. RM предлага нов подход в управлението на строителният 
бизнес чрез използването на бизнес маркетинг. Благодарение на неговата същност, 

а именно фокусът да е върху клиента, много индустрии като финансовата, 

автомобилната и промишлеността са постигнали статус на най-добри практики. RM 
подходът е насочен към сърцето на бизнес взаимоотношенията и позволява на 

участниците в строителните инициативи да развиват в дългосрочен план, своите 

взаимоотношения в несигурността на конкурентната строителна среда. 
 Изграждането на доверие между участниците в строителният проект е от голямо 

значение за успешната реализация на целите. Установяването и поддържането на 

надеждни бизнес взаимоотношения са сложни и трудни за целенасочено 

управление, поради факта че индустрията е базирана на проекти, изграждащи 

временни взаимоотношения между организациите за определен период от време.  
 Членовете на управленския екип в строителното предприятие, могат да преодолеят 

пречките като: липса на разбиране, погрешно схващане, погрешно интерпретиране 

и неразбиране на маркетинга чрез обучение и натрупване на опит. След което 

другите предизвикателства като нежеланието за внедряване и интеграцията на 

маркетинга в строителството, разбиранията за индустрията, парадигмата на 

инженерите, ресурсните ограничения, липсата на вътрешен маркетинг и други биха 

били непряко превъзмогнати. Всички тези фактори са резултат на основната 

причина, а именно липсата на разбиране за истинския смисъл на маркетинга. По-
специално, причината за това може да бъде търсена в съдържанието и структурата 

на учебните програми за обучение в строителните факултети, уместността на 

приетите методи за преподаване и придобиване на полезни знания и умения от 

студентите, компетентността на преподавателите по маркетинг в строителните 

програми и подготовката на академичния състав за преподаване на маркетинг в 

строителството. 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Взимайки всичко казано до тук и след внимателно преглеждане на настоящите 

практики бихме заключили, че в строителния сектор е необходимо и препоръчително да 

се използват определени маркетингови подходи с цел подобряване на 

конкурентоспособността на строителните компании и за получаване в бъдеще на много 

други ползи и облаги. Това би било по лесно достижимо чрез внедряване на съвременните 

разбирания и добри практики за маркетинг. Пречка пред използването на тези предимства 

би било недостатъчната и бедна академична литература по въпроса, както и слабата 

подготовка на кадрите.  
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КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАПРЕЖЕНИЯТА 

И СКОРОСТ НА ОСВОБОДЕНАТА ЕНЕРГИЯ 
ПРИ КОМПОЗИТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ 

 
Гергана Николова1, Ана Янакиева2 

 
 
 
STRESS INTENSITY FACTORS AND ENERGY RELEASE RATЕ 

IN COMPOSITES FROM RECYCLED MATERIALS  
 

Gergana Nikolova1, Ana Yanakieva2 
 

Abstract: 
Recycled composites such as polyester and polymer concretes, prepared from recycled concrete 
wastes as well as non-saturated polymer or polyester resins prepared from recycled plastics are 
new energy saving and high strength structural materials. Besides their use as conventional 
structural materials, they also meet ecology and environmental requirements.  
The present study focuses on cracked structural elements fabricated from recycled 
polyester/polymer and concrete and in particular- on the determination of the stress intensity 
factors (SIF) and the energy release rate (ERR). Stress and strain distribution is found in 
specific structural elements using two methods- analytical and numerical ones. The technique is 
based on the energy approach of fracture mechanics and on the assumptions of the linear 
mechanics of elasto-brittle fracture, involving also FEM. The values of SIF and ERR are 
calculated for different initial crack lengths and external loads applied. Crack critical length is 
found and crack growth is followed applying critical loads. 
Comparison of the FEM results to the analytical ones and to those found adopting the energy 
approach is made showing good agreement. 

Keywords: 
SIF, ERR, J-integral, FEM, Cracked Structural Elements. 

                                                 
1 Гергана Николова, доц., д-р, Институт по механика - БАН, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4; 
e-mail: gery@imbm.bas.bg; 
  Gergana Nikolova, Assoc. Prof., PhD, Institute of Mechanics – BAS, Acad. G. Bonchev st., bl. 4, 1113 Sofia, Bulgaria; 
e-mail: gery@imbm.bas.bg. 
2 Ана Янакиева, доц., д-р, Институт по механика - БАН, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4; 
e-mail: aniyanakieva@imbm.bas.bg; 
  Ana Yanakieva, Assoc. Prof., PhD, Institute of Mechanics – BAS, Acad. G. Bonchev st., bl. 4, 1113 Sofia, Bulgaria; 
e-mail: aniyanakieva@imbm.bas.bg. 

261



 

X Юбилейна международна научни конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СМЕС ОТ МАТЕРИАЛИ 

ЗА ПОКРИТАНЕ НА АРМИРОВКАТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА 
НА НЕЙНОТО СЦЕПЛЕНИЕ 

 

Кехинде Б. Осифала1, Тимъти А. И. Акею2 
 
 
 

EFFECT OF COATING MATERIALS MIXTURE ON BOND EFFICIENCY 
OF EPOXY COATED LAPPED SPLICES 

 

Kehinde B. Osifala1, Timothy A. I. Akeju2 

Abstract: 
This paper gives a report of research investigation carried out in an attempt to improve the bond 
resistance of epoxy coated bars. Eighteen full size beams of varying lengths and sectional 
dimensions with lap spliced bars in constant moment region were cast and tested in a third point 
loading system. Two varying bar diameters (T16mm and T20mm) were coated independently 
with epoxy and with a mixture of epoxy and tyrolin, and a mixture of epoxy, cement and sand. 
The ultimate moment from the tests were used to determine the stress developed in the steel rods. 
The bond efficiency, τt / τcal, of the coating materials applied independently, and as mixtures 

was compared. Application of mixture of epoxy and tyrolin, gave an improved bond efficiency 
than epoxy alone and a mixture of epoxy, cement and sand by 17.58 %, 0.92 % respectively for 
16 mm diameter bars. While the application of mixture of epoxy, cement and sand gave a higher 
bond efficiency than epoxy alone and a mixture of epoxy and tyrolin by 4.62 % and 3.66 % 
respectively for 20 mm diameter high yield bars.  

Keywords: 
Bond Resistance Lapped Splice, Independent, Mixture, Epoxy, Tyrolin. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Corrosion is known to cause early deterioration of reinforcing bars. High humidity, 

especially in the southern part of Nigeria also results in early corrosion and deterioration of 
reinforced concrete structures. Water, in molecular or gaseous form, penetrates the concrete and 
attack the reinforcement corroding, expanding and scaling of the steel rods. This phenomenon 
leads to cracking and spalling of the concrete cover, reduction in diameter of reinforcement and 
subsequent reduction in the strength of structural elements, thus necessitating in many cases 
extensive repairs of structural elements. Coating of reinforcing bars is an accepted way of 
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preventing corrosion of reinforcing bars. Of all the coating materials analyzed and investigated 
so far, only epoxy showed a good promise, Clifton and Mathey [1]. 

Epoxy coating has its own shortcomings, besides being expensive, the bond between 
concrete and epoxy coated steel rods is reduced Treece and Jirsa [2], Choi et al. [3], Osifala [4]. 
There is therefore an urgent need to find ways of improving the bond resistance of coated bars. 
In the quest to increase the bond performance of coated bars, it may not be out of place to 
investigate bars coated with a mixture of two or three materials: (tyrolin + epoxy); (epoxy + 
cement + sand). It is possible that one or all these combinations may give the much desired 
improvement in bond performance of coated bars. 

The mode of application of organic coating materials, e.g. epoxy, polyvinyl chloride has 
been found not to significantly affect the bond strength of coated bars Mathey and Clifton [5]. 
There is no information yet on the effect of mode of application of non-organic coating materials 
such as tyrolin, and/or a mixture of organic and non-organic materials. Attempt to obtain this 
information should prove worthwhile. Hence the aim of this investigation is to generate data on 
bond between concrete and coated steel as well as find a way by which the bond resistance of 
coated bars could be improved. 

1.1. Research significance 
The research investigation was carried out with full size beams; which is rare due to cost. 

Full sized beam tests gave more realistic results as expected in practice, thus providing solutions 
to practical problems on bond in reinforced concrete. 

A new way of improving bond resistance and efficiency of coated reinforcing steel is 
identified: Coating with a mixture of epoxy and tyrolin gave a higher bond resistance than bars 
coated with epoxy alone. 

2. TEST PROGRAMME 
The test programme was in two phases, preliminary and confirmatory. One beam was cast 

with each bar diameter in the preliminary investigation, while two beams were cast for each bar 
diameter in the confirmatory tests. 

2.1. Design of test beams 
Eighteen full size beams were cast; six beams were cast for the preliminary investigation 

and twelve beams for the confirmatory tests. The beams were of three sizes, 300 mm x 200 mm 
and 300 mm x 18 0mm. The main bars were 20 mm and 16 diameter high yield bars. The lengths 
varied with the bar diameters as 2.90 m and 2.75 m respectively. The design of the beams is 
shown in Fig. 1 and the beam data are shown in Table 1. The beams contain tensile lap splices 
without transverse reinforcement over the lap. In all the beams 10 mm diameter high yield 
stirrup at 100 mm centres were provided in the shear span to prevent shear failure. 

The ultimate anchorage bond length recommended in BS 8110:1985 was used in this 
investigation. 

 
cu

y
s

f

f
l





4

87.0
 . (1) 

Lapped bars in contact, and lapped bars spaced apart have been reported to give 
satisfactory bond performance by Ferguson and Breen [6]. The contact arrangement was adopted 
because this is the most probable on construction sites. The loading points were 150 mm from 
the lap ends thereby making the distance between the point loads to be ls + 300 mm. 

The length of beams varied with the lap lengths and the shear spans. Failure mode in 
flexure is strongly dependent on the shear-span / effective depth ratio  dav . Based on reported 
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experimental studies in Kong and Evans [7] the failure pattern to ensure flexural failure was 
used. dav  was taken as 3, hence av = 3d. 

The side and bottom covers to the lapped bars were made equal, cs = cb = c as failure will 
occur at the side with the minimum cover; hence the covers (cs and cb) to the beams were both 25 
mm. The depth of all beams was 300 mm while the length is a function of lap length and shear 
span thus length L = ls + 300 mm + 2av + 200 mm. 

 

Table 1. Beam Data 

h  = 300 mm; 
cb  = c3 = 25 mm; 
WS  = All beams are without stirrup over lap; 
ECB  – Epoxy Coated Bars; 
METCB – Mixture Epoxy Tyrolin Coated Bars; 
MECSCB – Mixture Epoxy Cement Sand Coated Bars. 

 

2.2. Preparation and application of coating materials 
After cutting to size the reinforcements were sand blasted to remove the rusts. The mode of 

application of organic coating materials e.g. Epoxy, Polyvinyl Chloride has been found not to 
significantly affect the bond strength of coated bars, Mathey and Clifton [5]. Coating could be 
applied by brushing, spraying, dipping (impregnation) and by fusion. Coating materials were 
sprayed round the steel rods in this investigation. 

2.3. Epoxy Zinc Rich 
Epoxy Zinc Rich used for this test is in two parts, Part A, the base and Part B, the hardener. 

The parts were measured out by volume in ratio 3:1, as recommended in the manufacturer’s 

Beam Name 
b 

(mm) 
Tensile 
Reinft. 

As 
(mm2) 

Lap 
Lgth.+ 300 mm 

Shear Span av 
(mm) 

Beam Length 
(m) 

A-ECB-1A 180 2T16 402 940 801 2.75 
A-ECB-1B 180 2T16 402 940 801 2.75 
A-ECB-1C 180 2T16 402 940 801 2.75 
A-ECB-2A 200 2T20 628 1100 795 2.90 
A-ECB-2B 200 2T20 628 1100 795 2.90 
A-ECB-2C 200 2T20 628 1100 795 2.90 

C-METCB-13A 180 2T16 402 940 801 2.75 
C-METCB-13B 180 2T16 402 940 801 2.75 
C-METCB-13C 180 2T16 402 940 801 2.75 
C-METCB-14A 200 2T20 628 1100 795 2.90 
C-METCB-14B 200 2T20 628 1100 795 2.90 
C-METCB-14C 200 2T20 628 1100 795 2.90 

C-MECSCB-16A 180 2T16 402 940 801 2.75 
C-MECSCB-16B 180 2T16 402 940 801 2.75 
C-MECSCB-16C 180 2T16 402 940 801 2.75 
C-MECSCB-17A 200 2T20 628 1100 795 2.90 
C-MECSCB-17B 200 2T20 628 1100 795 2.90 
C-MECSCB-17C 200 2T20 628 1100 795 2.90 
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manual and the two parts were thoroughly mixed together in a container. Thinner was added 
until the mixture was light enough to pass through the nozzle of a conventional spraying gun. 
The mixture was then sprayed, in one coat, on the portions marked out on the reinforcements and 
allowed to dry in the shade with no direct exposure to sunshine. 

2.4. Tyrolin 
Equal measure by weight of sand and cement was carried out, precisely, 2.902 kg of Grade 

14 sand, 0.725 kg of Grade 25 sand totalling 3.627 kg of sharp sand and 3.627 kg of cement were 
thoroughly mixed to achieve a uniform consistency; 2.00k g of water was added and further 
uniformly mixed. The mix ratio by weight was 1.81:1.81:1.0 (sand : cement : water). The 
mixture was sprayed on the rods with the tyrolin spraying machine. The tyrolin sprayed rods 
were allowed to dry in the shade for three days before the reinforcement cages were made. 

2.5. Preparation and application of mixed coating materials (Tyrolin + Epoxy) 
Epoxy resin in its two parts (A and B), the components were mixed in ratio 3:1 (i.e. 750 ml 

of epoxy part A was mixed with 250 ml of Part B). 450 ml of thinner was added and thoroughly 
mixed as recommended by the manufacturer. The two materials (tyrolin and epoxy) were poured 
into a container and mixed thoroughly. Tyrolin spraying machine was used to apply the mixture 
on the reinforcing bars.  

In the confirmatory tests, the constituents of tyrolin were measured by weight and 
thoroughly mixed as described earlier. Epoxy in ratio 3:1 (Part A and Part B) was weighed, Part 
A 750 ml, Part B 250 ml and 450 ml of Thinner were thoroughly mixed in another container 
until a uniform mix was achieved. The two materials (Tyrolin and Epoxy) were poured into a 
container and thoroughly mixed. The mix ratio of tyrolin + epoxy was 4:1. Tyrolin spraying 
machine was used to apply the mixture on the reinforcing bars.  

2.6. Preparation and application of mixture of Epoxy, Cement and Sand 
Dry sand and cement in the same measurements for tyrolin above were thoroughly mixed 

without water. Epoxy parts were also mixed in ratios 3:1. 1800 ml of epoxy part A was mixed 
with 600 ml of epoxy part B. 2.40 litres of thinner was mixed with the measured epoxy parts A 
and B. The two mixtures were added together i.e. cement - sand and Epoxy parts A and B and 
the thinner. The mixture was stirred thoroughly until a uniform colour was achieved. Tyrolin 
spraying machine was used to spray the mixture on the reinforcing rods. 

In the confirmatory tests, 2.902 kg of Grade 14 sand, 0.725 kg of Grade 25 sand totaling 
3.627 kg of sharp sand and 3.627 kg of Cement were thoroughly mixed to achieve a uniform 
consistency. Epoxy parts A and B in ratio 3:1 i.e. 1050 ml Part A with 350ml Part B and 1000 ml 
of thinner were first thoroughly mixed. Mixture of cement and sand were mixed with epoxy till a 
uniform consistency was achieved. The mix ratio of Sand : Cement : Epoxy was 1:1:1.01 by 
weight. Tyrolin spraying machine was used to spray the mixture on the rods and allowed to dry 
for seven days in the shade. 
 

3. MANUFACTURE OF CUBES AND BEAMS 
The concrete used for the investigation was concrete class U5000 ready mix with targeted 

cube strength of 35 N/mm2. The strengths achieved at test are in Table 2. 
The wooden beam moulds were oiled. The reinforcement cages were put in the mould and 

concrete spacers were placed at intervals at various locations bottoms and sides. The ready 
mixed concrete was poured from a rotating mixer, and vibrated with poker vibrator. The concrete 
beams were covered with nylon to prevent a rapid evaporation of the mixing water, and were 
demoulded after 24 hours. The beams were then placed on wooden joists in the storage area, and 
cured by wetting at intervals for over seven (7) days. 
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Table 2. Beam and strength achieved 

Beam Name Cube Strength, fcu (N/mm2) 
A-ECB-1A 
A-ECB-2A 31.09 

B2-METCB-14A 
B2-METCB-13A 27.53 

B2-MECSCB-16 30.67 
A-ECB-2B 
A-ECB-1C 37.90 

A-ECB-2C 
A-ECB-1B 36.98 

C-METCB-14B 
C-METCB-14C 32.30 

C-METCB-13B 
C-METCB-13C 31.68 

C-MECSCB-16B 
C-MECSCB-16C 33.65 

Table 3. Characteristics of Hognestad Et-Al’s Stress Block 

S/N fcu (N/mm2) k1 k2 εcu 
1. 31.09 0.611 0.457 0.0034 
2. 27.53 0.632 0.461 0.0035 
3. 30.67 0.613 0.458 0.0034 
4. 37.90 0.575 0.450 0.0033 
5. 36.98 0.578 0.449 0.0033 
6. 30.19 0.616 0.460 0.0035 
7. 32.30 0.605 0.455 0.0034 
8. 31.68 0.610 0.456 0.0034 
9. 33.65 0.596 0.451 0.0034 

4. ANALYSIS AND DISCUSSION OF TEST RESULTS 
Experimental investigation reported in Ferguson and Thompson [9], Orr [10] have shown 

that it is not essential to take strain measurement to establish steel stress. The steel stress 
developed in each beam was therefore determined by analyzing the section using the general 
theory for ultimate flexural strength. The ultimate moment for each beam was obtained by 
applying the principles of statics. The lapped splice is in the constant moment region. The 
ultimate moment at the point load is 

  vu a
Q

M
2

 . (2) 

 
Figure 1. Typical beam without stirrup over lap.  
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   Cross Section  Strain  Stress and force 

Figure 2. Strain and stress distribution at failure.  

 
From the equilibrium condition, Figure 2. 

 sscu fAbxfk 1 . (3) 

Taking moment about the compressive force, the ultimate moment of resistance is 

  xkdfAM ssu 2  (4) 

from where 
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The properties of the concrete stress block are expressed in terms of the characteristic ratio 
k1 and k2. Stress block proposed by Hognestad et-al in Kong and Evans [7] and universally 
accepted was used. Depending on the cube strength, various values of k1 and k2 and εcu are 
tabulated in Table 4. The quadratic equation in (5) was solved yielding two values of fs, one of 
which was always unreasonable because it is not practicable. The reasonable value was the stress 
developed in the steel. 

4.1. Test bond stress,  
The bond strength is the average stress along the length of the splice. It was calculated as 

the force developed in the bar divided by the product of the splice length and the nominal 
perimeter of the bar. From equilibrium 
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The steel stress developed in each beam obtained from equation (5) was substituted in (6) 
to obtain the τt. 
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Table 4. Beam Test Results 

Beam Name 
fcu Mu fs τt τcal τBS 

cal

t



  
BS

t



  
cal

t




 

BS

t



  
N/mm2 kN.m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

A-ECB-1A 31.09 62.64 370.98 2.32 3.14 2.79 0.74 0.93 
0.91 1.03 A-ECB-1B 36.98 72.25 471.98 2.94 3.42 3.04 0.86 0.97 

A-ECB-1C 37.90 85.07 589.58 3.86 3.46 3.08 1.12 1.25 
A-ECB-2A 31.09 88.40 430.13 2.69 2.72 2.79 0.99 0.96 

1.08 1.05 A-ECB-2B 37.90 113.45 539.32 3.89 3.37 3.08 1.12 1.13 
A-ECB-2C 36.98 92.38 452.16 2.83 2.96 3.04 0.95 0.93 

 

C-METCB-13A 27.53 44.86 466.05 2.91 2.95 2.62 0.99 1.11 
1.07 1.21 C-METCB-13B 31.68 55.27 581.72 3.64 3.17 2.81 1.15 1.29 

C-METCB-13C 31.68 52.47 548.10 3.43 3.17 2.81 1.08 1.22 
C-METCB-14A 27.53 62.01 430.91 2.69 2.56 2.62 1.05 1.03 

1.09 1.07 C-METCB-14B 32.30 72.35 505.10 3.16 2.77 2.84 1.14 1.11 
C-METCB-14C 32.30 69.96 485.38 3.03 2.77 2.84 1.09 1.07 

 

C-MECSCB-16A 27.53 37.65 383.31 2.40 2.95 2.62 0.81 0.91 
0.98 1.11 C-MECSCB-16B 31.68 52.87 552.87 3.46 3.17 2.81 1.09 1.23 

C-MECSCB-16C 33.65 52.87 549.29 3.43 3.26 2.90 1.05 1.18 
C-MECSCB-17A 30.67 66.78 463.21 2.90 2.70 2.77 1.07 1.05 

1.13 1.10 C-MECSCB-17B 33.65 73.54 511.63 3.20 2.83 2.90 1.13 1.10 
C-MECSCB-17C 33.65 75.92 531.48 3.32 2.83 2.90 1.17 1.15 

4.2. Theoretical bond stress, τcal 
The theoretical bond stress, τcal, was determined from a semi-empirical statistical 

regression equation developed by Orangun et al. [11]. For bars with no transverse reinforcement 

 5.05032.1 c
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 . (7) 

Equations 7 is in imperial unit and concrete cylinder strength. The expression was 
converted to SI units and modified for use with concrete cube strength by Cairns and Abdullah 
[12] to give: 
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 9.324.009.0 . (8) 

The bond strength equation in (8) proposed by Orangun et al. [11] have been widely 
discussed, Benedict, Vanashie, Chin et al. [13] accepted and used as reference by various 
researchers since it was published. Thus the bond strength equation proposed by Orangun et al. 
[11] was adopted as the formula for theoretical bond stress. Orangun et al. [11] adopted 
theoretical bond stress equation formed the basis of the bond strength equation in the 1995 and 
2002 American Concrete Institute (ACI) codes. Leet, Kenneth [14]. 

4.3. Bond stress using BS 8110’s recommendation, τBS 8110 
The British Standard, BS 8110’s [8] recommended bond stress was also used to calculate 

the bond efficiency. 

 cuf 8110BS . (9) 

with the factor β, taken as 0.5 because deformed bars were used in tension. (BS 8110: Clause 
3.12.8.4) 
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5. DISCUSSION OF TEST RESULTS 
Effect of Application of a Mixture of Coating Materials on Bond Resistance 

Preliminary tests were run in an attempt to improve the bond performance of epoxy coated 
bars by the application of a mixture of two or more materials. Beams were cast with two coated 
bars of 16 mm and 20 mm diameter. The beam data and the test results are shown in Tables 1, 4 
and Fig. 3.  

In order to reduce the cost and time of application of coating materials and its 
improvement agent (tyrolin) attempt was made at mixing the materials before using the mixture 
to coat. The beam data and the test results of the mixture of epoxy and tyrolin and a mixture of 
epoxy + cement + sand are in tables and figure listed above. 

Mixture of epoxy and tyrolin gave higher bond efficiency, in the bar diameters tested than 
in those of epoxy alone and a mixture of epoxy + cement + sand for 16 mm diameter bars. The 
water necessary for the chemical reaction of cement to take place, which is missing in the 
mixture of epoxy, cement and sand, may have contributed to the weak bond resistance observed 
with this coating. 

Mixture of epoxy + cement + sand gave the highest bond resistance when compared with 
mixture of epoxy and tyrolin and epoxy alone for 20 mm diameter bars. Ordinarily, bond 
efficiency of 20 mm diameter bars is expected to be lower than that of 16mm diameter bars, the 
effect of coating which is thick may have caused the improved performance recorded for 20 mm 
diameter bars. Moreover, the surface area is larger; the groove created by the mixture is more. 
This may have caused the improvement recorded in specimen with 20 mm diameter bars. 

 

Figure 3. Coating materials applied as a mixture. 

6. CONCLUSION 
Based on the test results and analysis of the test data the following conclusions are drawn: 

i. Bond efficiency of bars coated with a mixture of epoxy and tyrolin is higher than bars 
coated with epoxy alone and a mixture of epoxy, cement and sand by 17.58 and 0.92 
percent for 16 mm diameter bars respectively.  

ii. Bond efficiency of bars coated with a mixture of epoxy, cement and sand is higher than 
bars coated with epoxy alone and mixture of epoxy and tyrolin by 4.62 and 3.66 percent 
for 20 mm diameter bars respectively. 

iii. Both mixtures improved the bond resistance and efficiency of epoxy coated bars. 
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NOTATIONS 
 As area of tension reinforcement; 

l
sA  area of compression reinforcement; 

 av shear span; 
 b width of beam; 
 BS British Standard; 
 c minimum cover; 
 cb thickness of bottom concrete cover; 
 cs thickness of side concrete cover; 
 d effective depth of beam; 
 db diameter of bar; 

l
sf  cylinder strength of concrete; 

 fcu characteristics cube strength; 
 fy characteristics strength of reinforcement; 
 k1 ratio of the average compressive stress to the characteristic cube strength fcu; 
 k2 ratio of the depth of the centroid of the stress block to the neutral axis depth; 
 ls lap length; 
 L length of beam; 
 Mu ultimate test bending moment; 
 Q applied load; 
 τBS 8211 ultimate bond stress recommended in BS 8110: 1997 
 τcal theoretical bond stress; 
 τt test bond stress; 
 x depth of neutral axis; 
 WS without stirrup over lap; 
ℓ steel ratio, (As/bd); 
 ϕe effective bar size; 
 εcu strain in concrete in compression; 
 εs strain in tension reinforcement; 
 β bond coefficient; 
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СЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ АРМИРОВКА И БЕТОН, 

В КОЙТО Е ВЛОЖЕН ЛАТЕРИТ 
 

Кехинде Б. Осифала1, Oбафеми О. Омокунгбе2, Олудайо С. Кутелу3 
 
 

BOND CHARACTERISTICS OF LATERIZED CONCRETE 
 

Kehinde B. Osifala1, Obafemi O. Omokungbe2, Oludayo S. Kutelu3 
 

Abstract: 
The research investigation was carried out to determine the bond characteristics of Laterized 
Concrete. Sixty RILEM test specimens with 16 mm and 20 mm diameter high yield bars were cast, cured 
and tested. Thirty specimens were cast with each bar diameter, with ten samples each with 0 %, 15 % and 
25 % of sand substituted with laterite. Eighteen 150 mm cubes were also cast to monitor the strength of 
concrete with six samples for each percentage, 0 %, 15 % and 25 % of sharp sand replaced with laterite. 
The samples were cured for 28 days and tested for compressive strength and bond by push-in 
respectively. The cube strength was found to reduce by 6.94 % and increased by 14.36 % at 15 % and 25 
% of sand replacement with laterite respectively. Bond resistance of laterized concrete was found to 
decrease by 4.76 %, 0.43 % and 33.52 %, 14.71 % at 15 % and 25 % of sand replacement with laterite 
for 16 mm and 20 mm diameter bars respectively.  

Keywords: 
RILEM, High Yield Bars, Sand, Cube Strength. 
 
 

1. INTRODUCTION 
A major factor affecting the construction industry in developing countries is the cost of 

building materials. As prices increase sharply, there is a growing need to relate research to local 
materials as alternatives for the construction of functional but low-cost dwellings in the urban 
and rural areas of Nigeria. One of such local material that is being researched into is laterized 
concrete. Burnt brick made with lateritic soil has been one of the major building materials in 
villages and rural areas of Nigeria for a long time. The main reason is because it is readily 
available and the cost of production is low. 

Lateritic soil has other advantages which make it a very good and appropriate material for 
construction, especially for the construction of rural structures. These advantages include the 
non- requirement of specialised or skilled labour to produce laterized concrete and its use in the 
construction of structures. 

This study is part of the continuing effort to investigate the properties of laterized concrete 
with a view to generating data, improving kNowledge and engineering practice on bond strength 
                                                 
1 Kehinde B. Osifala, Ph.D, Chief Lecturer, Department of Civil Engineering, School of Engineering, 
Yaba College of Technology, Yaba, Lagos, Nigeria; e-mail: kosifala@yahoo.com. 
2 Obafemi O. Omokungbe, M.Sc., Chief Lecturer, Department of Civil Engineering, School of Engineering, 
Yaba College of Technology, Lagos, Nigeria. 
3 Oludayo S. Kutelu, HND, Research Assistant, Department of Civil Engineering, School of Engineering, 
Yaba College of Technology, Lagos, Nigeria. 
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of laterized concrete. A lot of research investigations had been carried out on the properties of 
laterized concrete but the bond properties are yet to be comprehensively investigated. Attempt to 
do so is desirable and worthwhile. 

1.1. Significance 
Bond behaviour and resistance of laterized concrete with varying percentage substitution 

of sharp sand with laterite were identified. 

1.2. Brief Review of Previous work on Laterized Concrete 
The shear resistance of laterized concrete beams without shear reinforcement was 

investigated in [1]. The results show that the ultimate shearing stress of laterized concrete 
increased with the increase in the amount of longitudinal reinforcement. The presence of laterite 
in concrete improved its post cracking ability, stiffness and superior crack control and 
serviceability condition due to high ductility. 

The effect of mix proportion and reinforcement size on the anchorage bond stress of 
larerized concrete was investigated in [2]. The result showed that both the mix proportion and 
the size of reinforcement have a significant effect on the anchorage bond stress of laterized 
concrete specimen. The richer in terms of cement content of the mix proportion, the higher the 
anchorage bond stress of laterized concrete. 

A result on comparative study of long term deformation of laterized and normal concrete 
short columns under sustained loading was reported in [3]. The results showed there was not 
much variation between the creep deformation of laterized and normal concrete short columns. 
However, the laterized concrete specimen, either sealed or unsealed show more creep and 
shrinkage deformation when compared to corresponding normal concrete. 

Some characteristics of concrete as partial or full replacement of sand aggregate were 
investigated in [4]. It was opined that concrete with up to 40 % replacement level of sand with 
laterite could attain design strength of 20 N/mm2. Hence it was concluded that it is possible to 
use laterite as a replacement for sand in concrete up to 40 % replacement level. 

A comparative study of the strength properties of unreinforced and fibre reinforced normal 
and laterized concretes was reported in [5]. The results showed a consistent trend of increase in 
values of strength with age in the specimens. A proportion of 45 % laterite content as 
replacement of sharp sand in concrete produced the highest compressive strength. 

Influence of weather on the performance of laterized concrete was studied in [6]. The 
weathering characteristics of laterized concrete with the laterite – granite fine ratio as a factor. 
The simulation of weathering condition (wet and dry) was carried out by conditioning laterized 
concrete cubes to varying temperature and alternate wetting and drying. The results of the 
investigation showed that the compressive strength of laterized concrete with laterite-granite fine 
ratio variation decreases when subjected to alternate wetting and drying. It was concluded that 
laterized concrete with a laterite-granite fine ratio of between 40 % and 60 % conditioned to a 
temperature range of 75-125oC attained a compressive strength up to 22.52 N/mm2.  

The residual compressive strength of laterized concrete subjected elevated temperature was 
investigated in [7]. The investigation analysis of variance test showed that exposure to 
temperature, cooling regime and their interaction have a significant influence on the compressive 
strength of laterized concrete samples. When subjected to the investigated temperature 
specimens experienced strength losses that increased with the temperature. The study further 
revealed that air cooled concrete specimens maintained higher residual strength values than 
water-cooled specimens.  

The effect of short steel fibre reinforcement on laterized concrete was studied in [8]. It was 
found that the density and cube strength of fibre reinforced laterized concrete increases as the 
fibre content of the concrete is increased. 1.5 % fibre content by volume was considered as 
optimum value of fibre in laterized concrete. For non-critical construction, the inclusion of 1 % 
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fibre by volume of concrete can effectively be used as replacement for normal shear 
reinforcement in laterized concrete columns. The ductility of fibre reinforced laterized concrete 
increases as the percentage of fibre content was increased and the ductility reaches its maximum 
at about 1 % fibre content. Samples with 0.0 % fibre showed little or no deflection capacity. 

A lot of research investigations have been carried out on laterized concrete but the bond 
characteristics of laterized concrete are yet to be comprehensively investigated. Attempt to 
investigate the bond resistance of laterized concrete is worthwhile and desirable. 

2. MATERIALS AND EXPERIMENTAL PROCEDURES 
The concrete used for this investigation was mixed in ratio 1:2:4 (cement, sand and 

granite). In the fine aggregate (sand), there was 0 %, 15 % and 25 % content of laterite for each 
of the percentages while the water - cement ratio was 0.45, all the constituents were batched by 
weight. The mixing machine was powered on while the constituents were poured in the order of 
water, sand and granite. After thorough mixing of the constituents, the concrete was poured into 
the RILEM moulds. 

2.1. Reinforcement 
The reinforcements were wire brushed and cut into lengths determined by the diameter of 

each steel reinforcing bar. For 16 mm diameter bars, the total length of reinforcement was meant 
to be 480 mm (i.e.160 mm within the cube, 50 mm for the shorter end that resist push and 270 
mm for the longer end where push was applied) while for 20 mm diameter bars, the total length 
was meant to be 600 mm but due to the type of available machine “Technotest Compressive 
Machine”, for 16 mm diameter bars, the total length of reinforcement was 380 mm long, while 
for 20 mm diameter bars the total length of reinforcement was 500 mm long. The encased region 
of the reinforcement as reco mmended by RILEM is 10D where D is the diameter of the bar. 
Half of this length (5D) was wrapped up with polythene while the other half was left bare 
(unwrapped) in order to provide adhension between the concrete and the reinforcement. 

2.2. Aggregates 
Three types of aggregates were used in the work, crush granite, fine and laterite aggregates 

with the nominal granite size of 10 mm. The fine aggregate (sand) was air dry to ensure the 
water -cement ratio was not affected. The sieve analysis was carried out to determine the 
aggregate passing 600 mm sieve. The coarse aggregate was air dried to ensure that the water – 
cement ratio was not affected. The crushed granite is grey in colour, irregular shape with sharp 
edges and rough surface while the laterite is dark red in colour, irregular shape but with round 
edges and relatively smooth surface. The lateritic soil was brought from Ikenne in Ogun State, 
Nigeria. The lateritic soil was added in various percentages (15 % and 25 %) to the fine 
aggregate (sharp sand) to determine the compressive strength and bond resistance of laterized 
concrete. Table 1, 2 and 3. 

Table 1. Sharp sand size distribution test 

Aperture size 
(mm) 

Weight retained 
(W1 in gram) 

Percentage ( %) retained 
(W2 in gram) 

Percentage ( %) 
passing (W3 in gram) 

2.360 11.0 5.50 94.75 
1.180 20.2 10.10 84.4 
0.600 40.3 20.15 64.25 
0.425 30.5 15.25 49.00 
0.300 20.5 10.25 38.75 
0.120 21.5 10.75 28.00 
0.150 16.0 8.00 20.00 

0.750µm 10.0 5.00 15.00 
Dust - 15.00 0.00 
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Table 2. Lateritic sand size distribution test 

Aperture size 
(mm) 

Weight retained 
(W1 in gram) 

Percentage ( %) retained 
(W2 in gram) 

Percentage ( %) 
passing (W3 in gram) 

2.360 3.0 1.50 98.5 
1.180 8.0 4.00 94.5 
0.600 27.80 13.50 81.0 
0.425 20.00 10.00 71.0 
0.300 14.00 7.00 64.0 
0.120 16.00 8.00 56.0 
0.150 21.00 10.50 45.5 

0.750µm 20.00 10.00 35.5 
Dust - 35.5 0.00 

 

Table 3. Granite size distribution test 

Aperture size 
(mm) 

Weight retained 
(W1 in gram) 

Percentage ( %) retained 
(W2 in gram) 

Percentage ( %) 
passing (W3 in gram) 

25.40 0.00 0.00 100.00 
19.05 100.00 10.00 90.00 
9.52 400.00 40.00 50.00 
6.35 350.00 35.00 15.00 
4.76 150.00 15.00 0.00 

 
Figure 1. Grain size analysis for fine (lateritic and sharp sand) and coarse aggregate. 
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2.3. Tensile Strength Test of Reinforcement 

Tensile test was carried out on steel reinforcement used in the investigation. The aim was 
to determine the physical properties of the steel rods used. The high yield steel bars were 
procured in the open market. Three (3) samples of each diameter from different lengths were cut 
to 600 mm length. Each of the samples was carefully centred and clamped in the Amsler Testing 
machine and gradually loaded first to the yield and later to failure. The loads were noted and 
analysed, the results are in Table 4. The average yield stress for the 16 mm and 20 mm diameter 
bars were 571.48 N/mm2 and 549.64 N/mm2 respectively. 

Table 4. Tensile test results 
Bar Yield Ultimate 

Elongation 
(%) Size 

(mm) 
Load 

(Tons) 
Stress 

(N/mm2) 
Load 

(Tons) 
Stress 

(N/mm2) 
Y16 11.4 564.87 13.4 663.97 13.0 
Y16 11.5 569.83 13.6 673.88 12.5 
Y16 11.7 579.74 13.5 668.93 12.0 

Average 11.53 571.48 13.5 668.93 12.5 
 

Y20 17.6 558.1 22.4 710.3 12.5 
Y20 17.3 548.58 22.3 707.13 13.0 
Y20 17.1 542.24 21.3 675.42 15.0 

Average 17.33 549.64 22.00 697.62 13.5 

2.4. Preparation of the moulds 
The sizes of the moulds used were a function of the bar diameters. The moulds for 16 mm 

and 20 mm diameter bars were 160160160 mm and 200200200 mm the mould to allow the 
passage of the reinforcement bars along the axis of the mould. The inner part of the formwork 
was made smooth, lubricated with oil to prevent adhesion of concrete to the mould and for easy 
de-moulding and smooth surface finish.  

2.5. Compressive strength of concrete cubes 
Eighteen (18) cubes of 150150150 mm concrete were cast to monitor the strength of the 

concrete used in casting the RILEM specimens. The bond resistance/behaviour of laterized 
concrete were established with varying percentages of laterite to sharp sand which showed 
different modes of failure after testing for compressive strength. Table 5. 

2.6. Test procedure on the RILEM samples 
Push in test was carried out on all samples to determine the force required to push in the 

reinforcement in the concrete. The samples were carefully placed centrally between the upper 
and lower plates. The lower cylinder gradually moved until the bar in the sample touched the 
fixed upper plate. At this point, the computer attached to the Technotest machine began to record 
the applied load. The push-in force was applied to the longer side of the reinforcement in the 
specimen in order to push in the reinforcement until it fails (in adhesion). The failure load was 
recorded and the bond stress was calculated from the value of the failure load. 

 

3. ANALYSIS 
With the failure load, the bond stress was determined using the following relationship in [11]. 

   cuP fF. =τ  231025006370  . (1) 

where: τP – bond strength, (N⁄ mm²); F – failure load, (kN); ϕ2 – bar diameter, (mm2); 
fcu – compressive strength of concrete, (N⁄ mm²). 
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Table 5. Compressive strength of various percentages of laterized concrete 

S/N Cube Name 
Dimension 

(mm) 
Maximum 
Load (kN) 

Strength fcu 
(N/mm2) 

0 % 
1 A01 

150150150 

427.4 19.00 
2 A02 694.3 30.86 
3 A03 576.5 25.62 
4 A04 451.6 20.07 
5 A05 651.3 28.95 
6 A06 655.3 29.12 
 Average 576.1 25.60 

15 % 
1 A15.1 

150150150 

653.3 29.04 
2 A15.2 569.6 25.32 
3 A15.3 538.9 23.95 
4 A15.4 574.2 25.52 
5 A15.5 428.5 19.04 
6 A15.6 450.6 20.03 
 Average 535.9 23.82 

25 % 
1 A25.1 

150150150 

617.1 27.43 
2 A25.2 694.4 30.86 
3 A25.3 656.2 29.16 
4 A25.4 658.0 29.24 
5 A25.5 693.5 30.82 
6 A25.6 685.0 30.44 
 Average 667.4 29.66 

4. RESULTS AND DISCUSSION 
For this investigation, some tests were carried out on the cement, aggregates (fine and 

coarse) including laterite and concrete to determine their physical properties. The tests are the 
Sieve Analysis, Slump Test on fresh concrete and the Compressive Strength of Concrete Cubes. 
The results are given in Tables 1, 2, 3, 4, 5.  

Bond resistance of laterized concrete was investigated with 16 mm and 20 mm diameter 
high -yield reinforcing bars, sixty samples of RILEM (push-in) cubes made up of thirty cubes 
each of 160 mm and 200 mm cubes were cast with varying percentages (0 %, 15 % and 25 %) of 
sharp sand replacement with laterite. 

Eighteen cubes of 150150150 mm compressive cubes were cast to monitor the strength 
of concrete used in casting the RILEM specimen. The laterized concrete, which was made with 
varying percentages of laterite to sharp sand, shows different modes of failure after testing for 
compressive strength. 

The result obtained from the tests carried out to determine the bond strength of laterized 
concrete with steel reinforcement bars 16 mm diameter and 160160160 mm cube moulds gave 
the value of average failure load 96.08 kN and bond stress of 2.34 N/mm2 at 0 % with a few 
specimen failing by slipping while majority of them have diagonal cracks and average failure 
load of 91.52 kN and bond stress of 2.30 N/mm2 at 15 % laterite inclusion, with a few samples 
failing by slipping and majority of them with diagonal cracks, the average failure load 95.77 kN 
and bond stress of 2.01 N/mm2 at 25 % laterite inclusion.  
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The results of samples cast with 20 mm diameter bars gave the value of average failure 

load as 106.0 kN and bond stress of 1.65 N/mm2 at 0 % with diagonal, lateral and right angle 
cracks. The value of average failure load was 70.73 kN and bond stress of 1.23 N/mm2 at 15 % 
laterite inclusion with diagonal crack and majority slipped and the average failure load was 90.33 
kN and bond stress of 1.21 N/mm2 at 25 % laterite substitution with majority of the samples in 
this category slipped. The test results are shown in Table 7. 

It is also seen from the test results that the bigger the size of the specimen, the lesser the 
bond strength. Samples with 20 mm diameter bars have bond resistance lesser by 14.8 %, 87 % 
and 66.1 % at 0 %, 15 % and 25 % respectively for samples with 16 mm diameter bars. This 
effect may be due to air pockets below the steel bar. The graph of the bond stress for different 
percentages (0 %, 15 % and 25 %) of laterite substitution is shown in Figure 2.  

In the push in test, there was no possibility of measuring the slip of reinforcement from the 
specimens (cubes), because the compression machine used to test samples was adapted; it was 
not possible to measure the slip as the other short end of the bar was enclosed. 

The bond strength of laterized concrete reduces as the percentage of laterite substitution of 
sand increases. This may be due the level of impurity in the laterite. 

Different crack patterns occur with different sizes of reinforcement, and percentages of 
laterite substitution of laterized concrete. The laterized concrete with 16 mm diameter steel 
reinforcing bars and 160160160 mm cube moulds gave the values of few specimens failing by 
slipping while majority of the specimen have diagonal cracks and at 15 % laterite inclusion with 
few samples failing by slipping and majority of them with diagonal cracks but at 25 % laterite 
substitution, it gives diagonal crack, right angle cracks and wider crack width. This is due to 
higher percentage of laterite substitution in laterized concrete which increases bond resistance, 
which the size of the cover “72” (for 160 mm cubes) could not restrict from the wider crack of 
the cover. 

While 20 mm diameter bars gave the values of diagonal, lateral and right angle cracking at 
0 % but at 15 % laterite inclusion, it gives few diagonal cracks and majority of them slipped, 
while at 25 % laterite substitution, all the samples in this category slipped with no cracks. This is 
due to higher concrete cover “90 mm” (for 200 mm cubes) which could withstand the increases 
in resistance of higher percentage of laterite substitution in laterized concrete. Hence, increase in 
percentage of laterite substitution in laterized concrete, changes the crack pattern and crack size 
but increase in concrete cover reduces the crack width. 

  

Figure 2. Bond Resistance of Laterite-Concrete.  
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Table 6a. RILEM Test Results for 0 %, 15 %, 25 % laterite substitution - 160 mm cube. 

0 % Laterite Substitution 
S/N Specimen 

Name 
Maximum 

Load F ( kN) 
Bond Resistance 

τP = 6.37F25/ϴ2fcu 
Type of failure 

 160160160    
1 C01 92.7 2.25 Diagonal cracking 
2 C02 80.2 1.95 Diagonal cracking 
3 C03 108.1 2.63 Diagonal cracking 
4 C04 81.9 1.99 Slip 
5 C05 103.7 2.52 Diagonal cracking 
6 C06 131.8 3.20 Diagonal cracking 
7 C07 101.5 2.47 Diagonal cracking 
8 C08 62.6 1.52 Slip 
9 C09 95.5 2.32 Diagonal cracking 
10 C010 102.8 2.50 Diagonal cracking 
 Average 96.08 2.34 N/mm2 Majority cracked 

15 % Laterite Substitution 
 160160160    
1 C15.1 104.3 2.72 Right angle 

cracking 
2 C15.2 99.8 2.60 Right angle 

cracking 
3 C15.3 95.5 2.49 Diagonal cracking 
4 C15.4 93.0 2.43 Diagonal cracking 
5 C15.5 93.5 2.44 Diagonal cracking 
6 C15.6 87.5 2.29 Diagonal cracking 
7 C15.7 84.1 2.20 Diagonal cracking 
8 C15.8 95.9 2.50 Right angle 

cracking 
9 C15.9 79.7 2.08 Slip 
10 C15.10 81.9 2.14 Slip 
 Average 91.52 2.30 N/mm2 Majority cracked 

25 % Laterite Substitution 
 160160160    
1 C25.1 99.6 2.09 Diagonal cracking 
2 C25.2 99.6 2.09 Diagonal cracking 
3 C25.3 95.9 2.01 Diagonal cracking 
4 C25.4 98.8 2.07 Diagonal cracking 
5 C25.5 104.5 2.19 Diagonal cracking 
6 C25.6 83.8 1.76 Right angle 

cracking 
7 C25.7 104.5 2.19 Right angle 

cracking 
8 C25.8 94.5 1.98 Diagonal cracking 
9 C25.9 82.3 1.73 Right angle 

cracking 
10 C25.10 94.2 1.98 Right angle 

cracking 
 Average 95.77 2.01 N/mm2 Majority cracked 
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Table 6b: RILEM Test Results for 0 %, 15 %, 25 % laterite substitution - 200 mm cube. 

0 % Laterite Substitution 

S/N 
Specimen 

Name 
Maximum 

Load F ( kN) 
Bond Resistance 

τP = 6.37F25/ϴ2fcu 
Type of failure 

 200200200    
1 B01 104.6 1.63 Diagonal cracking 
2 B02 100.8 1.57 Lateral cracking 
3 B03 107.9 1.68 Lateral cracking 
4 B04 114.0 1.77 Diagonal cracking 
5 B05 99.4 1.55 Diagonal cracking 

6 B06 109.1 1.70 
Diagonal and right 

angle cracking 
 Average 106.0 1.65 N/mm2 Majority cracked 

15 % Laterite Substitution 
 200200200    
1 B15.1 81.0 1.35 Slip 
2 B15.2 74.9 1.25 Slip 
3 B15.3 70.4 1.18 Slip 
4 B15.4 70.4 1.18 Diagonal cracking 
5 B15.5 71.9 1.20 Slip 
6 B15.6 72.6 1.21 Slip 
 Average 70.73 1.23 N/mm2 Majority slipped 

25 % Laterite Substitution 
 200200200    
1 B25.1 97.1 1.30 Slip 
2 B25.2 90.3 1.21 Slip 
3 B25.3 91.4 1.23 Slip 
4 B25.4 83.7 1.12 Slip 
5 B25.5 87.2 1.17 Slip 
6 B25.6 91.3 1.23 Slip 
 Average 90.33 1.21 N/mm2 Majority slipped 

5. CONCLUSIONS 
Based on the Sixty RILEM push in test samples and the analysis of the test results, the 

following conclusions can be drawn: 
i. Bond resistance of laterized concrete reduces with percentage increase in laterite 

substitution of sharp sand. The bond resistance at 25 % replacement of sharp sand with 
laterite is lower than the bond resistance at 0 % sharp sand replacement for 16 mm and 20 
mm diameter bars by 16.4 % and 36.4 % respectively. 

ii. The bond resistance of 16 mm diameter bars is higher than that of 20 mm diameter high 
yield bars. Figure 2. The air bubbles that settled under the 20 mm bars are more because 
of the larger surface area of 20 mm diameter bars, hence the lower bond resistance 
values. 

iii. The mode of failure of the 160160160 mm cubes are majorly by diagonal cracks while 
majority of 200200200 mm cubes failed by slip failure. Table 7. The cover is more in 
200 mm specimen. 
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6. RECOMMENDATION 

Further work is recommended on bond resistance of higher percentages of laterite 
substitution in concrete to confirm the bond strength of laterized concrete especially at 25 % of 
laterite substitution and the optimum percentage substitution of laterite in concrete. 
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Abstract: 
Road tunnel safety is determined with a digital model and the measures influencing its size are 
analyzed. The safety potential and the risk related to it are presented. Determined is the scope of 
the risk-related events, as well as its management. The results from studying the potential danger 
indicator are presented. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Тунелните съоръжения трябва да отговарят на особени изисквания за сигурност на 

транспорта и експлоатацията. Директивите на ЕС за изграждане и експлоатация на тези 

съоръжения съдържат основни нормативи, указания и критерии за изграждане на пътни 

тунели, както и за тяхната експлоатация [1, 2].  
С нарастване на техническите възможности в съвременното строителство на 

тунелите се наблюдава тенденция към увеличаване дължината и броя на транспортните 

съоръжения. В последните години се наблюдава нарастваща честота на катастрофите и 

пожарите, при които в повечето случаи са засегнати и тунелните съоръжения. 

Необходимостта от подобряване безопасността в пътни тунели, се основава на: 
 нарастващата дължина на тунелните съоръжения; 
 нарастване на броя на автомобили с голяма вместимост и товароносимост; 
 нарастваща се пожарната опасност при транспортиране на товари и нарастване на 

транспортния трафик; 
 транспортиране на опасни товари, както и значителния дял на транспортиране на 

леснозапалителни (ЗТ) и горими течности (ГТ) и газове. 
 

                                                 
1 Николай Пашов, докторант, катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, Архитектурен факултет, 
ВСУ „Черноризец Храбър”, 9007 Варна, e-mail: n.pashov@hydrostroy.com; 
  Nikolay Pashov, Ph.D. Student, Department of Construction of Buildings and Facilities, Faculty of Architecture, Varna Free 
University „Chernorizets Hrabar“, Varna, Bulgaria; e-mail: n.pashov@hydrostroy.com. 
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Цел на разработката 

Определяне възможните минимални големини на параметрите, осигуряващи 

безопасност на пътните тунели; оценяване безопасността на пътен тунел с числен модел и 

анализ на мерките, влияещи върху големината му. 

2. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНИ 

ТУНЕЛИ. ЧИСЛЕН МОДЕЛ НА ОЦЕНКАТА.  
Оценка за безопасността на тунела и числен модел за нея могат да се получат от 

потенциала на безопасността, рисковия потенциал, коефициента на потенциалната 
опасност, коефициента на сигурност [5]. 

а) Потенциал на безопасност. Той е сума от численото представяне на показатели, 

които са обобщени в 8 категории. Всеки показател се точкува. Те са: система на тунела 

(тежест:14%); осветление и ел. снабдяване (тежест:8%); трафик и контрол на трафика 

(тежест:17%); комуникации (тежест:11%); евакуационни пътища при аварии 

(тежест:13%); пожарозащита (тежест:18%); вентилация (тежест:11%); управление при 

аварийни ситуации. (тежест: 8%).  
Изложеното показва, че потенциалът на безопасност отразява наличието на всички 

конструктивни и организационни показатели в представените категории, като с най-
голямо влияние за потенциала на безопасност са пожарната защита, трафика и системата 

на тунела. 
б) Рисков потенциал на тунел. Той показва възможността за възникване на 

произшествия и възможния обхват (фиг. 1).  
 

 

Фигура 1. Обхват на рискови събития 

в) Показател за потенциалната опасност G. Показателят за потенциална опасност 

G е непосредствено свързан с класа на опасност на тунела. Различават се четири класа на 

опасност[5]: 
Клас на опасност 1: Тунели с нисък (незначителен) трафик.  
Клас на опасност II: Двупосочни тунели с умерен трафик. 
Клас на опасност III: Тунели с тежък трафик и допълнителни опасности.  
Клас на опасност IV: Тунели с много тежък трафик и допълнителни опасности.  
Големината на потенциалната опасност G е:  

 G = MSV.gR•gk•gg, (1) 

където: MSV е часова интензивност на трафика; gR е посока на трафика; gK е наличие на 

конфликтни точки; gG е превоз с опасни товари. Изчислената (G/1000) по (1) се сравнява с 

данните от табл. 1 и табл. 2. Ако не се постигне необходимият коефициент на сигурност 

“S” за съответния клас, трябва да се приемат допълнителни мерки. 
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Taблица1. Класове на опасност и потенциална опасност G (съгласно Норма RVS) 

№ 
Клас на 

опасност 
Потенциална 
опасност G 

1 I 1 до 1,000 
2 II 1,001 до 2,500 
3 III 2,501 до 10,000 
4 IV Над 10,000 

Таблица 2. Необходим коефициент на сигурност S (по RVS) 

Потенциална 

опасност G 
Минимална стойност на 

коефициента на сигурност S 
1 до 1,000 1 

1,001 до 2,500 5 
2,501 до 10,000 10 

над 10,000 25 
 

г) Определяне на коефициента “S” на сигурност. Коефициентът на сигурност 

съдържа мерки, които свеждат размера на щетите за хора и материалните щети до 

минимум. В случай, например на пожар [5] ”S” се определя: 

 S = SR.Sw.SB, (2) 

където: SR са мерки за подобряване на димоотвеждането. Sw са мерки за намаляване 

oпаснoстта за хората при евакуация, SB са мерки, подобряващи експлоатацията.  
 
Определяне SR на мерките за подобряване на димоотвеждането:  

 SR=RQ+RA, (3) 

където: RQ е компонента на напречното сечение: RQ= Н/5. Н е макс. височина в тунела 
[m]. RA e компонента на изсмукване на дима: RA=RAP+RAV 

RAP=1+800/a. “а”е разстояниeто [m] между системите за димоотвеждане.  
RAV=1+V/80. V e количеството [m³/s] на извежданите продукти на горене.  
Определяне Sw на мерките за намаляване на потенциaлнaтa oпаснoст за хората при 

евакуация от тунела: 

 Sw = Wf + We, (4) 

където: WF ca компоненти на пътя за евакуация:  

 Wf = 2 – F; (5) 

F e дължина на евакуационния път [km]; WE ca компоненти на пътя за спасителния екип. 

 We= 1,5 - 0,1.L, (6) 

където: L e дължина на пътя, които трябва да изминат автомобилите на спасителния екип 

вътре в тунела в km (разстояния между достъпни пожарозащитени зони)  
 
Определяне SB нa компонентите, подобряващи експлоатационните показатели 

на тунела:  

 SB = 1 + ƩBi, (7) 

където Bi характеризират експлоатационни показатели. 
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3. БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПЪТЕН ТУНЕЛ 

Безопасността на конструкцията на пътен тунел се определя от: 
а) Тунелна облицовка. Ролята й за безопасността се изразява в:  

 предпазва тунелния изкоп от ерозия и изветряване;  
 поема създалия се при прокопаването планински натиск и да запази проектното 

светло напречно сечение на тунела;  
 предотвратява проникването на подземни води в тунела;  
 предотвратява потъването на теренната повърхност над тунела;  
 осигурява стабилно окачване и закрепване на всички инсталации в тунела;  
 създава равна и гладка вътрешна повърхност на свода и стените на тунела.  

б) Хидроизолиране и отводняване на пътния тунел. Хидроизолационните и 

отводнителните системи отчитат следните възможни физически въздействия: 
 проникналата в облицовката вода може да замръзне при ниски температури и да 

причини повреди; 
 подземните води може да повлияят на поведението на масива по време на 

строителството и по - късно при експлоатацията;  
 подземните води може да окажат силово въздействие върху облицовката.  

в) Дренажна и отводнителна система на пътния тунел. Служи за събиране и 

отвеждане на дренирани подземни води и на вода от експлоатацията.  
 

4. АНАЛИЗИРАНЕ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПЪТНИТЕ ТУНЕЛИ 
В Р. БЪЛГАРИЯ И СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ИМ. 

4.1. Технически параметри на пътните тунели 
По републиканските пътища на страната ни са изградени 34 бр. тунели с обща 

дължина 16560 m, 6377 m от които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на 

територията на Р. България. Най-дългият от тях е тунелът „Витиня“ на АМ „Хемус“ с 

дължина 1125 m. Групирането на тунелите по брой и по обща дължина по групи в [%] 

спрямо всичките, е посочено на фиг. 2 - а, б. [3, 4]. 

  

Фигура 2а. Фигура 2б. 

Под ръководството на АПИ и ОПУ е извършена проверка и оценка за установяване 

на състоянието на тунелите по републиканските пътища (през периода 02.2017г.). 

Тунелите са оценени въз основа анализ на риска в следните степени: много висок риск; 

висок риск; съществен риск; умерен риск; нисък риск - фиг. 3а, б.  
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Констатираните повреди в тунелите, които са основание за определение на 

степените на рискове, могат да бъдат типизирани както следва: 
1. Разрушена облицовка; 
2. Наличие на теч; 
3. Неработещо осветление; 
4. Наличие на корозия; 
5. Напукани и разхлабени скални късове; 
6. Неработеща вентилация; 
7. Други повреди (липсва аварийна станция). 

  

Фигура 3а. Фигура 3б. 

 
На фиг.4 са дадени % на дължините за съответните степени на риск. 

  

Фигура 4. % на дължините Фиг.5. Определяне на безопасността 

4.2. Определяне потенциала на безопасност на тунела 
Той е сума от точкувани показатели, обобщени в 8 категории - фиг. 5, всяка с 

коефициент на тежест oт потенциала на безопасност.  

4.3. Определяне на рисковия потенциал 
Вземат се предвид показателите и техните оценки - табл. 3. Посочени са варианти на 

рисков фактор при случаи на отделно изпълнени показатели за еднопосочно и двупосочно 

движение. В последния случай специфичният рисков фактор е по-висок с една степен 

спрямо еднопосочното.  
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Таблица 3. Определяне на рисковия потенциал 

№ Показатели на рисковия фактор 

Оценка 

макс посоки на 
движение 

 
еднопо-
сочно 

двупо

-сочно 
1 Тип движение в тунела - еднопосочно или двупосочно 1/8 1 8 
2 Годиш. обем на трафика (интензитет на движението и дължина) 8 5 6 
3 Бр. камиони преминаващи през тунела на ден 8 3 4 
4 Транспорт на опасни товари 5 2 2 
5 Плътност на трафика (автомобили на ден и лента за движение) 5 3 2 
6 Максимален надлъжен наклон на тунела 3 2 2 

7 
Допълнителни рискове, свързани с напречното сечение, 

дължината на участъка с голям наклон преди входа  
3 1 2 

Специфичен фактор на риска 17 26 

 много нисък нисък среден висок много 

висок среден висок 
точки <9 (10 -14) (15 – 21) ( 22 -28) >29 

 
 

4.4. Определяне потенциалната опасност G и коефициента на сигурност S за тунели в 
Р. България по Директива RVS – (табл.4, табл. 5 и табл.6.)  

Таблица 4. Определяне потенциалната опасност G и коефициента на сигурност S 

Изчисление на потенциалната опасност G 
№ Наименование на показателите Показатели Общ показател 
1 gR – транспорт: (gRR=1,0); (gRM=1,5) 1,0 1,5 

мин. 
1 

макс. 
1,8 

2 gK – конфликтни точки: (gO=1,0);(gKVН=1,2) 1,0 1.2 
3 gG – транспорт нa опасни товари; (gG-10=1,0).  1,0 1,0 
I      Тунел „Витиня“                L=1195 m;     S=86 m2;     Н=7,8 m 

I.1 MSV  актуално, бр                                      3870 3870 
 Потенциална опасност G                 клас на опасност III.              3,87 6,97 
I.2 MSV прогноза (актуално ● 1,3) бр              5030 5030 
 Потенциална опасност G прогноза клас на опасност III.                  5,03 9,06 
II.      Тунел“Траянова врата”   L= 685 m;     S=78 m2;     Н=7,4 m 
II.1 MSV  актуално                                             10900 10900 
 Потенциална  опасност G                клас на опасност IV.              10,90 19,62 
II.2 MSV прогноза (актуално ● 1,3)                    14170 14170 
 Потенциална опасност Gпрогноза   клас на опасност IV.       14,17 25,51 
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Таблица 5. Определяне потенциалната опасност G и коефициента на сигурност S 

№ Изчисление на коефициента на сигурност: S= SR . Sw . SВ 

II.2 Тунел „Витиня“          L=1195 m;     S=86 m2;     Н=7,8 m  

  мин макс 
      SR – мерки за подобряване на димоотвеждането   
1  Компонент моментно състояние               RQ=H/5             H(m): 7,80 m 1.56 
2  Компонент                         RAP=800/A       [A=0,0(m) A=600(m)] 0 1,3 
3  Компонент                         RAV=1+V/80    [V=80,0(m3) ; V=60,0(m3)] 1,75 2 
SR  Образуване на дим:                                      SR=Rq+RA      RA=RAP+RAV 3,31 4,86 
      Sw  – мерки за подобряване на евакуацията   
1  Авариен изход                    Wf = 2,0 –F        F=1,195(km);  F=0,600(km) 0 1,4 
2  Дълж. на пътя на спaсит. екип            Wе=1,5-0,1.L   [L(km):1,2; 0,6] 1,38 1,44 

Sw  Подобряване на евакуацията                 Sw= Wf + We 1,38 2,88 
      Sb – мерки за повишаване сигурността  при експлоатация     
1  Наличие на охрана или система за контрол (Bw: 2,0) 2 
2  Наличие на място за досrьп /влизане/  (Ba: 0,5) 0 0,5 
3  Наличие на видео наблюдение                           (Bu: 0,5) 0,5 
4  Наличие на с/ма за контрол на задръстванията (Bst: 0,5) 0,5 
5  Наличие на с/ма за откриване на опасни товари (BG: 1,0) 0 1 
6  Възможност за извеждане на опасни товари.      (BD: 0,5) 0 0,5 
7  Наличие на пожарен пост на всеки вход         (Bo: 1,0) 1 
8  Наличие на автом. с/ма за пожароизвестяване (BB: 1,0) 0 0,5 
9  Наличие на с/ма за откриване начало на пожара (Bs: 0,5) 0,5 

SВ      Повишаване сигурността  при експлоатация         SВ=1+ ƩBi 5,5 8,0 
 

                      Коефициент на сигурност S 
клас III: 10 

10,19 15,74 
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Таблица 6. Определяне потенциалната опасност G и коефициента на сигурност S 

№ Изчисление на коефициента на сигурност: S= SR . Sw . SВ 
II.2 Тунел “Траянова врата”   L= 685 m;     S=78 m2;     Н=7,4 m 

  мин макс 
      SR – мерки за подобряване на димоотвеждането   
1  Компонент моментно състояние               RQ=H/5             H(m): 7,4 1.48 
2  Компонент                             RAP=800/A       [A:0,00(m)   A=340(m)] 0 2,35 
3  Компонент                             RAV=1+V/80    [V:80,0(m3) V:160,0(m3)] 2 3 
SR  Образуване на дим:                                      SR=Rq+RA      RA=RAP+RAV 3,48 6,83 
      Sw  – мерки за подобряване на евакуацията   
1  Авариен изход                          Wf = 2,0 -F       F(km):0,685  F(km):0,342 1,315 1,658 
2  Дълж. на пътя на спaсит. екип               Wе=1,5-0,1*L[L:0,69-0,35(km)] 1,43 1,46 

Sw  Подобряване на евакуацията                 Sw= Wf +We 2,75 3,12 
      Sb – мерки за повишаване сигурността  при експлоатация     
1  Наличие на охрана или система за контрол (Bw: 2,0) 2 
2  Наличие на място за досrьп /влизане/  (Ba: 0,5) 0 0,5 
3  Наличие на видео наблюдение                           (Bu: 0,5) 0,5 
4  Наличие на с/ма за контрол на задръстванията (Bst: 0,5) 0,5 
5  Наличие на с/ма за откриване на опасни товари (BG: 1,0) 0 1 
6  Възможност за извеждане на опасни товари.      (BD: 0,5) 0 0,5 
7  Наличие на пожарен пост на всеки вход         (Bo: 1,0) 1 
8  Наличие на автом. с/ма за пожароизвестяване (BB: 1,0) 0 1 
9  Наличие на с/ма за откриване начало на пожара (Bs: 0,5) 0,5 

SВ      Повишаване сигурността  при експлоатация         SВ=1+ ƩBi 5,5 8,5 
 

                      Коефициент на сигурност S 
Клас IV: 25 

11,73 18,45 

 
Резултатите от изследването показват: 
1. Предложено е проверката и оценката на спазването на минималните 

изисквания за безопасността да се извърши чрез основния показател за потенциалната 

опасност G u коефициента на сигурност S нa пътни тунели.  
2. За тунел „Витиня“ при посочените показатели gR•gk•gg=1 и 1,8, при актуален 

трафик MSV=3870 бр. и прогнозен MSV=5030 бр. е определен клас на опасност III 

(съответстващите потенциални опасности G са посочени в табл. 3.14). Изискваните 

минимални стойности на коефициента на сигурност са S =2,501 до 10,000. Определените 

големини на коефициента на сигурност са S (табл.3.15: S=10,19 и 15,74) удовлетворяват 

изискванията. Тунелът надвишава изискванията на Директива RVS-S=10 [6]. 
3. За тунел „Трянова врата“ при посочените показатели gR•gk•gg=1 и 1,8, при 

актуален трафик MSV=10900 бр. и прогнозен MSV=14170 бр., е определен клас на 

опасност IV (съответстващите потенциални опасности G са посочени в табл. 3.14). 

Изискваните минимални стойности на коефициента на сигурност са S>25. Определените 

големини на коефициента на сигурност са S (табл. 3.16: S=11,73 и 18,45 не удовлетворяват 

изискванията. Тунелът не изпълнява изискванията на Директива RVS - коефициент S>25 [6].  
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Управлението на безопасността на тунела, с цел изпълнение на изискването, може да 

се проведе в две направления:  
 управление потенциалната опасност G в посока намаляване ограничение MSV и 

намаление параметрите gR•gk•gg  
 управление коефициента на сигурност S в посока подобряване на мерките на 

димоотвеждане, eвакуация и експлоатация.  
 

ИЗВОДИ 
1. Анализиран е цифров модел за безопасност на пътни тунели с отчитане на мерките, 

влияещи върху потенциала на безопасността, рисковия потенциал, коефициента на 

потенциалната опасност и коефициента на сигурност на тунела.  
2. Като основни характеристики за опасностите в тунелите, са приети брой на 

тунелните тръби, дължина на тунела, интензивност и посоката на движение.  
3. Проведено е изследване на безопасността на тунели в Р.България. Предложен е 

числен модел на оценката за безопасност с участие на потенциала на 

безопасността, на рисковия потенциал, на коефициента на потенциална опасност и на 

коефициента на сигурност.  
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AUTOCLAVED AERATED CONCRETE AND ITS APPLICATION 
AS SOUND INSULATION MATERIAL 

 

Rositsa Petkova-Slipets1, Sinan Oguz Terzi2 
 

Abstract: 
Autoclaved aerated concrete (AAC) is a relatively new generation building lightweight material. 
Over the years, AAC has proven its properties and has taken its place among the good thermal 
insulation material. The specific structure of AAC and the possibility to impact on the technology 
of manufacturing are prerequisites in this group of materials other specific properties as 
acoustic and sound insulation properties to be developed. 
The present paper discusses the specific requirements to sound insulation materials and how 
they could be achieved for autoclave worked aerated concretes. 

Keywords: 
Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Acoustic Properties, Sound Insulator. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Autoclaved aerated concrete (AAC) is one of the newest materials in civil engineering. Its 

industrial production has been started in the beginning of 20th century [1]. AAC production is 
based on the principle of expanding the solid material by increasing its volume. For this purpose, 
it is necessary to reduce the particles size of the raw materials and to establish such conditions at 
which the fine granules will be interact and increase the interstitial spaces. Thanks to the specific 
and unique properties, AAC became very rapid development and wide application. Its main 
advantages are cheap and easy use on construction site with very good fire resistance and 
thermal insulation properties. 

The prerequisites for the specific behavior of AAC are its inorganic nature and internal 
structure. Gas concrete consists more than 70% cavity [2, 3]. This value reflexes on the density 
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of the material. Porosity and pore size distribution of aerated concrete varies considerably with 
the composition and method of curing.  

The gas phase in AAC makes it not only a good thermal insulator but this is a precondition 
for good acoustic properties as well. 

Sound is a wave described with a frequency and energy. The sound is propagated in the 
medium that consists of matter. Solid media have the highest values in sound transmission, while 
gas media gives the lowest values for propagation of the material. Sound is spread at 340 m/sec 
in the air, 3000 m/sec in the water, 4000 m/sec in the wood and 8000 m/sec in the steel. 

Two are the main characteristics that describe the acoustic properties of materials: 
 sound absorption coefficient  - quantity characteristic for the ability of material to 

absorb acoustic energy. If >0,4 the material is very good sound absorber [4]. Such 
materials are generally porous and lightweight, have porosity greater than 75% with 
much more open pores (Fig. 1) with maximal diameter less than 2 mm [4, 5, 6, 7].  

 sound transmission loss TL or transmission coefficient  - quantity characteristics for the 
ability of material to reflect or block sound energy. Good barrier materials reflect sound, 
and are dense and nonporous [5]. As a requirement is the dynamic modulus of elasticity 
to be less than 1-2 MPa [4].  

 
Figure 1. Types of porosities in materials [7] 

 

Even its very high porosity AAC has a low sound absorption coefficient – 0.15-0.36 due to 
its very low density. [8] 

To be the material a good air borne sound insulator it is required the minimum value of 
transmission loss to be TL>35dB [9]. Based on the Mass law and satisfying the written above 
requirement, Tada [9] obtained the following relation: 

 d. T > 50, (1) 

where d – bulk density, kg/m3; T – thickness, m. 
However, many authors [8, 9, 10, 11] proved that sound insulation properties depends not 

merely upon the Mass law but also upon the rigidity and internal resistance of the material. The 
obtained by Tada [9] correlation between density and thickness of AAC, which satisfy the 
requirements for a good acoustic insulator, is presented on Fig. 2. 

 

Figure 2. Combinations of density d and thickness T for acoustical requirements [9]  
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In [9] is concluded that AAC must have bulk density less than 400 kg/m3 and thickness 
greater than 17 cm to face the main requirements for good sound and thermal insulator. 

In [8] is argued that the value of sound absorption coefficient  depends on the thickness 
only when thickness is changed till 30-35 mm. The much greater influence has air permeability, 
which actually depends on the ration of connected pores to the total porosity (Fig. 3). 

 

Figure 3. The dependence of the mean normal incidence absorption coefficient on the ratio of 
connected pores to total porosity for foam cement concrete (1); for gas cement concrete (2); for 

gas cement concrete with combined binder (3) [8] 

The main aim of this paper is to study the behavior of blocks from autoclaved aerated 
concrete with different densities exposed at high level of sound. It is to evaluate the sound 
insulating properties of AAC, which is provoked of the established in practice fact that if there is 
no coating on low-density products, significant improvement in damping and echo values are 
occurred [12]. 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

2.1. Materials 
Two type of autoclave aerated concrete blocks with different density, porosity and moisture 

content were used for the experiments (Table 1). They were produced by the same casting technique. 
 

Table 1. Testing materials 

 
Size, 
cm 

Density, 
kg/m3 

Surface density, 
kg/m2 

Total porosity, 
% 

Moisture, 
% 

Block 1 502510 140 14 85 10 
Block 2 502510 400 40 70 35 

 
All the tests were carried out with the blocks with the same thickness – 10 cm. 
It is not studied the influence of moisture on the sound insulation properties, because the 

samples are with very low level of moisture. Furthermore, according [13] even at high inside 
humidity (more than 55% till 100%) the difference in transmission losses is less than 10%. 

 

2.2. Sound acoustic test 
A special chamber was made for the acoustic tests (fig. 4) with inside dimensions 

1305050 cm. The experimental equipment includes anti-vibration shock absorbers as well. Its 
dimensions are 1201015 cm. 
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a) b) 

Figure 4. Outside view of the experimental equipment; 
a) the chamber; b) anti-vibration shock absorbers 

The sound level outside of the chamber was measured by Sound Meter Pro 2.5.7 - 4th set of 
Smart Tools® collection, with ± 2dB accuracy of 100 dB. İt was positioned on distance of 20 
cm from the chamber wall. 

The sound inside the chamber was produced by a siren model TMX-SL290-13 with the 
sound output level 112 dB. 

The measured siren sound inside the chamber was 87 dB. This value, which is indicated as 
I0, was used as a base to calculate the absorption coefficient , sound transmission losses TL and 
sound transmission coefficient  [14]. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
Sound insulation tests were carried out on AAC blocks with different densities to 

determine effect of density and porosity on acoustic properties of AAC. The results from the 
sound tests are presented in Table 2 and on Figure 5. The frequency of the sound wave is 2kHz. 

Table 2. Testing results 

 

Sound 
level 

inside, 
I0, dB 

Sound 
level 

outside, 
It, dB 

Sound 
reduction 

Absorption 
coefficient 



Transmission 
coefficient 

 

Transmission 
loss 

TL, dB I, 
dB 

% 

Siren 87 - - - - - - 
Block 1 87 65 22 25 0,26 0,74 22 
Block 2 87 71 16 18 0,18 0,82 16 

 
Block 1 provides higher sound reduction than Block 2. This could be explained with the 

lower density of the current AAC and its much more coarse and rough surface. It was estimated 
decreasing of 25% of the input sound level. 

As a porous and lightweight material, it is expected the studied AAC blocks to have a good 
absorbing behavior. According the test results, Block 1 has better absorption coefficient than 
Block 2, which is with 67% higher. However, it is not enough to classify Block 1 as a very good 
sound absorber, because 1<0,4. The results are comparable with those, shown in [8], as well. 
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a) b) c) 

Figure 5. Measured sound level: a) inside the test chamber; b) outside the test chamber with 
walls from Block 1; c) outside the test chamber with walls from Block 2 

 
Sound transmission coefficients of the both samples – Block 1 and Block 2, are near to 1, 

respectively 1=0,74 and 2=0,82. The transmission losses are less than 35 dB, respectively 
TL1=22dB and TL2=18dB. 

 

3. CONCLUSION 
Analyzing the results it could be concluded that AAC Block 1 has better sound insulating 

properties than AAC Block 2. The much more porous structure of Block 1 realizes higher sound 
transmitting losses and respectively the material has lower transmission coefficient and higher 
sound absorption coefficient. Nevertheless, AAC Block 1 could not be defined as a very good 
sound absorber. There is a need to conduct further in-depth research to evaluate precisely the 
acoustic properties of autoclaved aerated concrete with different characteristics – density, 
porosity, type of porosity, surface conditions, etc. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕСОВАНИ ЗЕМНИ БЛОКОВЕ 

В СТРОИТЕЛСТВОТО НА СГРАДИ – 
ПРОУЧВАНЕ НА ПРИМЕРИ ОТ АФРИКА И БЪЛГАРИЯ 

 
Пламен Петров1 

 
 
 

APPLICATION OF PRESSED EARTH MODULAR BLOCKS 
IN BUILDING CONSTRUCTION – 

STUDY OF EXAMPLES FROM AFRICA AND BULGARIA 
 

Plamen Petrov1 
 

Abstract: 
Building with natural materials is a worldwide trend, gathering strength. Many architects from 
developed Western world are turning their attention towards millennia old techniques of 
building with earth, where the builders have direct access to raw materials on or near the site. 
Some buildings form Gando, Burkina Faso, by architect Francis Kere are investigated. Due to 
scarcity of “modern” building materials the architect, turned builder employs ancient technique 

of building with earth using manually operated presses to produce the modular blocks form 
material taken from the site. Additional materials include stone, corrugated sheets for roofing 
and steel rebars. The architect employs the principle of passive cooling, which corresponds to 
the local climatic conditions and helps to avoid the use of expensive AC equipment. The local 
community is directly involved in the building process, through which they acquire new skills. 
This creates a positive chain reaction: new skills, job opportunities and better quality of living. 
Review of Bulgarian traditional earth building methods is presented as well as currently built 
projects. The Author argues that the technology of building with pressed earth blocks is a viable 
alternative for contemporary sustainable projects in Bulgaria. 

Keywords: 
Pressed Earth Modular Blocks, Passive Cooling, Sustainable Architecture. 
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SAFETY IN THE AUTOMATED MANAGEMENT OF THE ENERGY 
EFFICENCY PROCESSES IN THE UNIVERSITY BUILDING 

 
Yoznur Sevme1, Milena Kichekova2, Dimitar Dimitrov3 

 

Abstract: 
Defined are optimizing solutions related to energy efficiency. Presented are exemplary 
integrated solutions for the automation of a building. Determined are the functional 
characteristics of optimized system models in some basic cases related to energy efficiency. 

Keywords: 
Safety, Energy Efficiency, Automation of a Building. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Енергийната ефективност и автоматизираното й управление е необходимо да се 

разглеждат в условията на трудовата безопасност. Целта на последната е:  
 да поддържа най-висока степен на физическо,умствено и социално благосъстояние;  
 превенция по отношение на работещите към нарушаване на безопасността им;  
 защита на работещите от рискове, произтичащи от негативни и вредни фактори; 
 адаптацията на работата към човека и на всеки човек към неговата работа. 

За повишаване енергийната ефективност на университетската сграда като цялост 
(сградна енергийна характеристика и функционална академична структура) се прилагат 
енергийно спестяващи мерки (ЕСМ). Те се отнасят до всеки пасивен и активен елемент на 
сградата [1, 2], в който загубите на енергия трябва да бъдат ограничени:  

 изолационна обвивка на сградата; 
 отопление и охлаждане; 
 вентилация и климатизация; 
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 битова гореща вода; 
 осветление. 

ЕСМ се осъществяват при изпълнени условия за безопасност на труда в смисъла на 
изложеното по-горе съдържание на трудовата безопасност. 

За университетските сгради, особено тези с обучението с технически профил, е 
характерно извършването на различна по характер учебна, квалификационна, научна и 
производствена дейност. Последните се изпълняват на широко разгърнати площи, 
използват се различни видове генериращи и консумиращи източници на енергии и се 
прилагат различни ЕСМ. Резултатите не биха успешни, ако не се прилага система за 
автоматизираното им управление. 

Необходимо е анализът на безопасните условия на ЕСМ да се провежда при 
автоматизирано управление [3, 4, 5] на ЕЕ на сградата, при което изискваните енергийни 
показатели се постигат при минимален разход на енергия. 

1.1. Формулиране на решаваните задачи 
1. Да се представят блокови схеми за различни ситуации, при които се получават 

оптимизирани решения за консумираната енергия на ЕСМ за ЕЕ на сградата. 
2. Въз основа на блокови схеми да се определят основните технически съоръжения, за 

които да се анализират безопасните условия на труд.   
Случаи на оптимизационни решения в структури за електрозахранването, свързани с 

ЕЕ. Те могат да бъдат типизирани както следва: 
а) Разпределение на електрическата енергия от главната подстанция до крайните 

потребители в сградата. То трябва да се разглежда заедно с останалите системи: за 
енергиен мониторинг, сградна автоматизация (BMS) и системи за управление. Чрез 
решението се получава селективно действие на защитните устройства, каскадиране 
на устройствата и малък пад на напрежението.  

б) Оптимизирана система за енергиен мониторинг и контрол. Това решение позволява 
да се оптимизира консумацията на електрическа енергия, улеснява експлоатацията 
и поддръжката на инсталацията, осигурява богата информация за цялата 
електрическа уредба. Защитната апаратура е с вградени измервателни функции 
(Micrologic, Sepam) и спестява инсталирането на специализирани устройства.  

в) Система за оптимизирано осветление и контрол. Това решение предлага опростени 
контролни функции: управление на осветлението; контрол на щори и 
моторизирани метални ролетки; измерване на консумираната енергия; 
сигнализиране при повреда или отклонение от нормалните показатели. Решението 
е с високо ниво на надеждност и с висока гъвкавост. 

г) Оптимизиран eнергиен мениджмънт: решение за управление на осветлението и 
ОВ и К. Това решение покрива повечето основни функции за ЕЕ, обслужване и 
наблюдение: контрол на основни ОВ и К, осветителни и засенчващи системи, 
метални щори и решетки; контрол на консумираната енергия; техническо 
наблюдение, диагностика и превантивна поддръжка на електрически и други 
инсталации чрез различни функции. 

д) Оптимизирани решения за сигурност в сгради. Това решение позволява 
съвместяване на основни елементи за сигурност в обща система: контрол на 
достъпа; охранителна система (СОТ); пожароизвестяване; видеонаблюдение 
(CCTV); аварийно осветление и маркиране на аварийните изходи.  

е) Интегрирани решения за сградна автоматизация. Това решение има за цел да 
обедини в едно всички системи: система за енергиен и технически мениджмънт 
(ОВиК, осветление, щори, асансьори), включваща енергиен мониторинг и 
контролни устройства; охранителни системи; специализирани системи за 
управление на паркинги, асансьори и др.  
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2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НА СГРАДИ 

Системите за автоматизация на сградите обхващат: учебни сгради (лекционни, 
семинарни, лаборатории); сгради с производствена дейност; административни сгради; 

общежития и хотелски комплекси; спортен комплекс; паркинги.  
За ползвателите се осигурява висок комфорт, при което се постига: гъвкаво 

разпределяне на консумираните енергии, ЕЕ в използване на мощностите по отделните 

системи и улесняване на управлението на сградния фонд.  
Системите за управление на сгради осигуряват намаляване разходите за изграждане 

на сградата, единно проектно решение, връзка между системите в сградата на ниво 

проект. Редуциране на разходите по време на експлоатация става чрез намаляване на 

разходите за енергийна консумация, редуциране на персонала по поддръжка и следене на 

ресурсите. Повишаване на показателите на комфорта за обитаване осигурява гъвкавост и 
безопасност, както и пълен контрол над климата и околната среда в сградите. 

2.1. Структура на системите за управление на сгради (СУС)  
Целесъобразно е СУС да се изграждат на 3 основни нива (фиг.1): полево оборудване; 

автоматизация и управление. 

Полево оборудване 
Полевоto оборудване обхваща сензори и изпълнителни устройства на с/мата. 

Сензорите отчитат необходимата информация и относимо към ЕСМ са: сензори за 

температурата на околната среда; пресостати за замърсеността на въздушните филтри; 

датчици за влажност на подавания в помещенията въздух; датчици за движение; сензори 

за осветеност и за интензитет на слънчевата светлина. 
 

 

Фигура1. Структура на системите за управление на сградите 

Изпълнителните устройства осигуряват контрол и управление на технологичните 
процеси за производство и ограничаване на топлинната и ел. енергия по команда от 
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системата за сградна автоматизация: управляеми вентили на радиаторите и конвекторите; 
контактори, които включват и изключват помпите в сградата; електромагнитни 
насрещници на вратите с контролиран достъп; управляеми ключове за включване, 
изключване и димиране на осветлението. 

Ниво автоматизация 
Реализира се от програмируеми контролери. Те се свързват в мрежа и се 

програмират за конкретно приложение и задача. Те съдържат логическа схема за 
управление на системите. Към тях се подават всички сигнали и данни от сензори, датчици 
и контролни панели. Мрежата от контролери се свързва с намиращата се на по-горно ниво 
мениджмънт станция, чрез която борави потребителят на сградната автоматизация.  

Ниво управление 
Използва софтуерно решение с графичната среда, чрез която се визуализира 

състоянието на управляваните системи, задават се желаните режими. Софтуерното 
решение с хардуерната платформа - „мениджмънт станция” (ВМS) има следните 
възможности: графично представяне на системите, отделните им елементи, техния статус 
и информацията, постъпила от датчиците; графично управление на инсталациите; 
визуализиране на данните, постъпили от уредите; изпращане на алармите на електронната 
поща; периодични отчети за работните часове на съоръжението; дългосрочен архив на 
всички операторски действия; функция за спиране на инсталации и групи от инсталации; 
задаване на гъвкави работни графици.  

Алармени съобщения се генерират не само при възникването на неизправност в 
някоя от наблюдаваните системи (ОВКИ, електро и т.н.), но и при констатира- нето на 
проблем в самата BMS архитектура - загуба на връзка до устройството, липса на 
комуникация, установени опасности и т.н.  

В главно меню на станцията BMS, операторът има възможност да избере сградата, с 
която желае да работи. Това е най-високото ниво, от което започва детайлизирането на 
информацията. За предпочитаната сграда се визуализира основното меню за сградата. На 
екрана се предоставя обобщена информация за статуса на наблюдаваните системи, както и 
обща информация за режим на работа на всяка от тях. Съществена задача на BMS 
решението е предпазване на управляваните инсталации от повреди и нарушена безопасност. 

Особеностите при управлението и интегрирането на инсталациите и подсистемите 
при управление на ЕСМ се отнасят до управление на осветителната инсталация; 
управление на щори, сенници и прозорци; автоматично управление на ОВК инсталации; 
управление на охранителната инсталация; управление на пожароизвестителната 
инсталация; управление на системата за изтичане на газ; автоматизирани системи за 
достъпа в паркинги и системите за енергиен мониторинг на сгради.  

2.2. Функционални характеристики на моделите на оптимизирани системи при 

основни случаи, свързани с ЕЕ 
Типични са случаите:  

а) Оптимизирана система за енергиен мониторинг и контрол.  
Представен е модел за оптимизиране консумацията на ел. енергия, чрез който се 

улеснява експлоатацията и поддръжката на инсталацията фиг. 2. Събирането на 
информация става от всяко ниво по етажи, коридори, ел.табла - поз. 3, 9 - фиг. 2, както и 
за различни приложения. Голямото количество информация е достъпна чрез комбинирани 
измервателни устройства, вградени в различни уреди - защитна апаратура, UPS и 
кондензаторни батерии. Тя позволява да се следи състоянието на инсталацията - поз. 1- 
фиг.2.  
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Фигура.2. Модел за оптимизиране на консумацията на ел.енергия 

 
Възможно разширение на информацията се постига чрез функциите като мрежов 

сървър на Ethernet/Modbus gateways за автоматично предоставяне на информация за 

ключови мощности и разход на енергия - поз. 2, 4, 5.  
Събраната информация позволява диагностициране на причините за повреда с цел 

по-ефективни действия при поддръжка; насочване на превантивни действия, ограничаване 

и предотвратяване на опасности.  
С комуникационен интерфейс се изпращат сигнали на работните станции в 

помещението по поддръжка - поз. 6- или на мобилен телефон/РС - поз. 7. Измервателните 

устройства, вградени в защитната апаратура, позволяват да се наблюдава енергийната 

система там, където те са монтирани - поз.1- фиг.2.  
Съществената информация автоматично се качва на уеб сървъра - поз.2 - фиг. 2. Това 

решение може безпроблемно да се интегрира към телеуправляема програма, която да 

генерира автоматичен или изработен по доклад за състоянието на електрическата уредба-
поз.11- фиг. 2 и 5.  

б) Oптимизиран eнергиен мениджмънт.  
Решение за управление на осветлението и ОВиК. Представена е оптимизирана 

система с eнергиен мениджмънт с решение за управление на осветлението и ОВиК на 

основните функции за ЕЕ, обслужване и наблюдение. Те обхващат контрол на основни 

ОВиК, осветителни и засенчващи системи, метални щори и решетки; контрол на 

консумираната енергия; диагностика и превантивна поддръжка на електрически и др. 

инсталации. Моделът, с който се постигат тези функции, е посочен на фиг.3.  
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Фиг.3. Модел на оптимизиран енергиен мениджмънт 

Моделът осигурява високо ниво на безопасност: 
 наблюдението на енергийните системи позволява откриване на проблеми чрез 

анализ на събираната информация от всички устройства, повреди или дисбаланс на 

енергиите - поз.1 - фиг.3.; 
 ефективността на превантивната поддръжка на различни уредби се увеличава чрез 

фокусирани действия за следене на параметри- поз.2 - фиг.3.; 
 контролери за различни протоколи позволяват на системата да се адаптира към 

всякакъв вид оборудване на сградите- поз.3 - фиг.3;  
 лесна преконфигурация на системите при необходимост от промени.  

Мониторинг на енергийните консумации се извършва чрез: 
 консумацията на енергия и флуиди (електричество, вода, газ, гориво и др.) може да 

бъде следена, независимо от местонахождението им чрез различни видове 

комуникация (импулси, дебит, цифрова комуникация) - поз.4 - фиг.3;  
 детайлен запис на следените данни;  
 алармиране при доближаването на гранични стойности на консумациите. 

Безопасност и комфорт на обучаемите.  
 автоматичното програмиране на климатизацията,осветлението и външните щори 

позволява поддържането на оптимални условия чрез използването на слънчевата 

топлина или чрез предпазването от нея;  
 различните видове достъп до системата позволяват постоянно адаптиране към 

условията: локално чрез контролни панели /мултифункционални интерфейси; 
централно чрез работните станции на системата за сградна автоматизация; 
дистанционно – през интернет.  
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ИЗВОДИ 

От изследването могат да се направят следните изводи.  
За ЕСМ в университетски сгради са представени три нива за управление:  

1. Полево оборудване; автоматизация ; управление. За всяко от тях за постигане ЕЕ и 

безопасност са посочени структури за решавани задачи, в които вниманието е 

насочено към оптимизирана система за енергиен мониторинг и контрол, както и 

оптимизиран eнергиен мениджмънт на основните енергийни консуматори в 

сградата. С представените блокови схеми се създават предпоставки за управление 

на безопасността на ЕСМ в сградата. 
2. Представена е възможността да се управляват всички ресурси в университетска 

сграда – ел. енергия, топлинна енергия, газ, вода и др. Тези системи могат да бъдат 

наблюдавани и управлявани по зададен сценарий. Този тип автоматизация 

значително намалява разходите за енергия. Има и превантивни функции, като дава 

възможност да бъдат планирани разходите и повишава възможностите за 

осигуряване на безопасността. 
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Abstract: 
Preventing waste generation is the best environmental opportunity in both waste legislation and 
waste policy and should therefore be encouraged in any way. This is enshrined in the main European 
and national legislative instruments for the classification of measures to promote waste activities. 
The prevention or reduction of waste generation and its harmfulness is at the heart of the 
hierarchical order adopted in the European Union, ensuring the efficient use of resources through 
compliance with the priorities. The size of the group targeted by this policy is determined to be the 
highest with members who are characterized by low awareness, great worries about survival and 
scepticism about the effectiveness of individual actions. 
In our legislation, we have adopted different measures to prevent waste generation. In accordance 
with the Waste Management Act, 16 exemplary measures are described, but they are desirable. The 
pledging of appropriate specific qualitative or quantitative control indicators adopted to monitor and 
assess progress in the implementation of waste prevention measures is not being met. For example, 
construction waste management under the Ordinance for Construction Waste Management and Use 
of Recycled Building Materials does not include activities to prevent its formation. On the basis of an 
analysis of the normative documents and programs for the prevention of the construction of 
construction waste in Bulgaria, recommendations are given for improving their management. 
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1. РАЗБИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРСКИТЕ 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 
Общоприето определение за строителни отпадъци (СО) към момента няма. Според 

едно от най-използваните определения СО са „материали, които трябва да бъдат 
транспортирани извън строителната площадка или да се използват на самата площадка за 
различна от предвидената специфична цел на проекта поради дефект, излишък или 
неупотреба или не могат да бъдат използвани също поради несъответствие със 
спецификацията или който е страничен продукт от строителния процес“ ([1], цитирано в 
[2]). В Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 2003 г. СО са „отпадъците, получени 
в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от 
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения“ [3]. През 2012 г. този закон бе 
заменен с нов ЗУО, в който СО са дефинирани като „отпадъци от строителство и 
разрушаване“, съответстващи на определени кодове отпадъци, приети в нормативни 
документи на ЕС относно отпадъците [3]. Независимо от своята специфика СО са вид 
отпадъци, които според възприетото определение в ЕС, вкл. и в България, са „вещество, 
предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да 
се освободи, или е длъжен да се освободи“ [3], [4]. 

В отменения и актуалния ЗУО се разглеждат четири вида отпадъци: битови, 
производствени, строителни и опасни отпадъци, без да се посочи причината за 
разглеждането им като отделни потоци отпадъци. В сайта на МОСВ СО се определят като 
„специфичен отпадъчен поток“, но и тук не се дава пояснение за възприетия начин на 
разглеждане на СО. В ЗУО се използват комбинациите: „битови и строителни отпадъци“ и 
„производствени и опасни отпадъци“ [3], което показва, че е възприето СО да се 
разглеждат като близки по начин на управление до битовите отпадъци. Битовите отпадъци 
се образуват след използването на продуктите, което ги определя като потребителски. В 
много от държавите-членки на ЕС отпадъците, които не са определени като битови, се 
смятат за производствени отпадъци, т.е. които се образуват при производство на 
материали и продукти. В ЗУО СО се разглеждат като различен тип поток от опасните и 
производствените отпадъци, но СО може да съдържат опасни вещества. 

СО подобно на битовите са твърде разнородни. В сравнение с другите специфични 

потоци от отпадъци, СО се характеризират със значителни количества по обем и маса и 

ниска екологична тежест, което определя проблема с тях като предимно управленски, 

свързан с използване на терени, логистика, предотвратяване смесването на различните 

видове СО и др. Това е взето предвид в българските нормативни актове, които основно 

въвеждат текстове от Директивите на ЕС. Основополагащите положения за управлението 

на отпадъците в екологичните програми и съответстващата й нормативна рамка са: 
 въвеждане и използване на кодове на отпадъци [4];  
 използване на йерархия на управление на отпадъците [3], [4], [5]. 
 поставяне на количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране 

и друго оползотворяване на материали [3], [4], [6]; 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ЦЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (НУСОВРСМ) е нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби 

на ЗУО и управление на специфичния поток от отпадъци, които се образуват в строителната 

индустрия. В тази наредба е посочена целта на Директива 2008/98/ЕО по отношение на СО 

– „… до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване 

на материали, включително насипни дейности с използване на отпадъци за заместване на 

други материали, на неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, с изключение на 

материали в естествено състояние, определени в категория 17 05 04 в списъка на 
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отпадъците, да се увеличи най-малко до 70 % от теглото“ [4]. В Националния стратегически 

план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. 

България за периода 2011-2020 г. се залага тази цел да се постигане чрез създаване и 

използване на „развита система за управление на СО“ [6], а в ЗУО се уточнява, че тя 

поетапно ще се постигане до 01.01.2020 г. чрез системите за третиране на СО [3]. 
Чрез НУСОВРСМ за всяка площадка, на която се извършва строително-монтажни 

работи (СМР) и/или премахване на строеж, се поставят количествени цели за материално 

оползотворяване по видове СО. Целите са различни за всяка годината на откриване на 

строителната площадка и те нарастват до стойности, които за 2020 г. и всяка следваща 

година са равни или над целта „70 %“. При възлагане на СМР на проекти, финансирани с 

публични средства се планира и влагането в строежите на рециклирани строителни 

материали (РСМ) или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи (ТСОООН). 

Количествата на вложените РСМ и ТСОООН трябва да са над определени стойности в 

тегловни проценти, зависещи от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж [5]. 
Описаните в НУСОВРСМ цели са изкисвания към строежите, които може да се 

разглеждат като част от основното изискване към строежите „устойчиво използване на 

природните ресурси“, определено в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и 

на Съвета (Регламент за строителните продукти). Чрез НУСОВРСМ реализирането на 

националната цел „70 %“ се прехвърля към възложителите на СМР и/или на премахването 

на относително големи по квадратура и дължина строежи. Те отговарят за изготвянето на 

план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) на строежа, който се изготвя от 

правоспособен проектант (чл. 11, ал. 1 ЗУО), който трябва [7]:  
 да прогнозира количеството на образуваните СО; 
 да прогнозира количеството на СО, които повторно ще се употребят и/или 

материално ще се оползотворят чрез различни дейности; 
 да изготви прогнозна количествено-стойностна сметка; 
 да изчисли постигната степен на влагане на продукти от оползотворяване на СО и 

оползотворяване на СО в обратни насипи; 
 да посочи изискванията, на които трябва да отговарят продукти от оползотворяване 

на СО и технически спецификации за изпитване; 
 да посочи изискванията, на които трябва да отговарят СО, които следва да бъдат 

оползотворени в обратни насипи;  
 да посочи стандартите и техническите характеристики, по които да се оцени 

съответствието на РСМ. 
Одобрението на ПУСО от компетентен орган (чл. 11, ал. 4 ЗУО) се основава на 

приемане на заявените в проекта цели по отношение на СО, които трябва да надвишават 

нормативно изисквани, описани в Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и 2 на НУСОВРСМ. 
Прегледът на НУСОВРСМ и ПУСО показва, че няма нито един задължителен текст по 

отношение на предотвратяване на образуването на строителни отпадъци. 

3. ЙЕРАРХИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В 

БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В законодателството и в политиката по отношение на отпадъците в ЕС е възприета 

йерархия за тяхното управление, класираща възможностите по отношение на 

въздействието на отпадъците върху околната среда в следния приоритетен ред [4]: 
1. предотвратяване на образуването им; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3. рециклиране; 
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
5. обезвреждане. 
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Приоритетният ред при управлението на отпадъците е въведен у нас чрез ЗУО [3]. 

На основата на приемането, че СО са „специфични потоци от отпадъци“ (чл. 6 ал. 2 на 

ЗУО) в НУСОВРСМ с цел изготвяне и отчитане на ПУСО в приоритетния ред при 

управлението на СО (чл. 4 на [3]) е възприето рециклирането да включва:  
 рециклиране на СО; 
 оползотворяване в обратни насипи. 

В чл. 9, ал. 1 (г) на НУСОВРСМ е посочено, че ПУСО трябва да „включва мерки за 

предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на 

площадката, на която се извършва премахването на строежа“, но без да посочват 

изисквания за обхвата и резултата от тези мерки, изготвяни от проектанта на ПУСО.  
В съответствие с чл. 29, т. 1 на Директива 2008/98/ЕО [4] България е направила 

анализи на съществуващите мерки и приложими индикатори за национална Програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци (ПОО). На основата на Ръководството за 

разработване на програми за ПОО [8] е изработена Национална програма за ПОО, която е 

част от Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. [9]. Зададената главна 

цел: „прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно 

влияние върху човека и околната среда в резултат на образуване на отпадъци“ е 

идентична с текст на Директива 2008/98/ЕО. Представени са примери на дейности (добри 

практики) за предотвратяване на СО в Австрия, Финландия, САЩ и др. държави. 
Предложените индикатори за измерване на ПОО са предимно в брой [9]: 

 брой разработени програми за ПОО от общините с включени мерки за ПОО; 
 брой изпълнени мерки от националната и от общинските програми за ПОО; 
 брой отрасли, в които могат да бъдат внедрени резултатите; 
 брой внедрени резултати в икономиката; 
 брой дизайнери и проектанти, до които е достигнала информацията; 
 брой проведени информационни кампании и др. подобни индикатори. 

Описаните индикатори не са въведени в нормативен акт. Липсата на конкретни 

стойности при формулираните оперативни цели, примерни подцели и индикатори 

определя техния пожелателен характер, вкл. и заради липсата на заложен механизъм за 

контрол. Те не кореспондират с изискването към ПУСО да се опишат мерки за 

предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на 

площадката, на която се извършва премахването на строежа [3]. 
Възприемането на подобен подход за решаване на предотвратяване на образуването 

на отпадъци се дължи от зададените определение и разбиране за строителните отпадъци. 

Съгласно нормативните документи на ЕС СО са вече образувани или при използването на 

строителни материали и продукти или след тяхната употреба, вкл. на строителната 

площадка (фиг. 1). По този начин СО попадат в категориите „материален продукт“ или 

„продукти, които са резултат от непрекъснат процес“ на стандарта за основните принципи 

и речник в управлението на качеството (ISO 9000:2005) който е актуален по време на 

изготвянето и приемането на нормативната рамка на ЕС за отпадъците. „Производството“ 

и „употребата“ на строителни материали/продукти са два стадия от процесите за 

постигане на тяхното качество (фиг. 2), което включва и разнообразни „нематериални 

продукти“ и „услуги“ (по ISO 9000:2005), които също могат да образуват СО. 
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Фигура 1. Илюстрация на правната дефиниция на ЕС за отпадъци [8], 
с допълнения по Директива 2008/98/ЕО [4] 

 

 

Фигура 2. „Спирала на качеството“ (спирала на Джуран), илюстрираща основните стадии 

(дейности) по управление на качеството на продукт, услуга или процес [10] 

2.1. Отпадъци от строителство 
При производството на всеки материал или продукт, образуването на отпадъци е 

проява на вътрешен дефект (несъответствие). Отпадъкът е част от образуваните странични 

продукти (фиг. 1), която част няма принос към стойността на материал или продукт, но 

има своята цена, която се заплаща от притежателя на отпадъка. Поради това количеството 
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на образуваните производствени отпадъци може да се разглежда като показател за 

качеството на проектирането, изпълнението и употребата на всеки един продукт. 

Мотивацията за намаляване на отпадъците при производството е на производителя, който 

по този начин осъществява намаляване на разходите, реализирайки по-голяма печалба. 
За разлика от производството, всеки построен или реконструиран строеж 

представлява уникален процес, който се състои от съвкупност от координирани и 

управлявани дейности с дата на започване и на завършване, предприемани за постигането 

на цел, съответстваща на конкретни изисквания, включително ограничения по отношение 

на срокове, разходи и ресурси (ISO 9000:2015). Качеството на инвестиционния проект и 

строежа, т.е. крайния строителен продукт, се формира от три взаимно свързани 

компонента (фиг. 3): 
1. качеството на проектирането; 
2. качеството на строителството; 
3. качеството на експлоатацията. 

При задаване качеството на строежа трябва да се планира (проектира) неговото 

осигуряване чрез познаване на строителните технологии и организация и поддържане чрез 

познаване изискванията на потенциални потребители. На всеки един етап може да се 

зададе изискване за ограничаване на количеството на образуваните отпадъци, което да се 

изрази като част от планираните за използване или реално вложени строителни продукти. 

 

Фигура 3. Качество на строеж и етапи на неговото формиране 

В строителството, както и във всички други индустрии, е в сила съотношението 

1:10:100 за разходите на средства и време за отстраняване на допуснати дефекти в трите 

етапа – проектиране : производство : доставка (употреба). Всяко несъответствие изисква 

10 пъти повече финанси и време, за да се отстрани в производството, отколкото би 

изисквало, ако дефектът се установи на етапа на проектирането [11]. Прилагането на 

принципа 1:10:100 към СО, които се образуват при реализацията на инвестиционния 

проект, показва, че предотвратяването на образуването на СО се осъществява от 

проектантите, които задават качеството на проекта. Този вид отпадъци от строителство 

трябва да се разглеждат като страничен продукт, получен следствие на недоброто 

проектиране. В доклада на Инес (2004), цитиран в [2], се посочва, че архитектът е 
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отговорен за около 1/3 от образуваните на отпадъци поради грешки при проектирането. 

Това количество е около два пъти по-малко от стойностите на количествата отпадъци, 

които се образуват в резултат от недобро проектиране, разглеждани през 90-те години на 

XX в. [12]. Към основните причини за  образуване на СО от проектиране спадат [2]: 
 удовлетворяване на различни заинтересовани страни, особено тези на клиентите; 
 увеличаване сложността на проекта – предпоставка за повече „изрезки“; 
 непредвидени геоложки и хидрогеоложки условия; 
 непознаване от страна на проектанта на използваните строителните техники; 
 голяма продължителност на осъществяване на проекта – възможни изменения, 

продиктувани от необходимост за съответствие с промени на законодателството 

пазара, изисквания на стандарти и др.; 
Намаляването на СО от проектиране се осъществява чрез: 

 точно специфициране на строителните продукти – доставки на стандартни размери 

и предварително сглобени компоненти;  
 намаляване презапасяването на строителната площадка със строителни материали 

и продукти; 
 намаляване многообразието на строителни материали и продукти, заложени за 

влагане (използване) в строежа; 
 ефективната комуникация между участниците в строителния процес. 

Отговорен за СО от проектиране е инвеститора, който е мотивиран да намали СО, 

които нямат принос към стойността на строежа. Предотвратяването на загубите от 

създаване на СО или техното свеждане до минимум се осъществява с поставяне на 

изисквания към проектантите на всеки от етапите на задаване качество на строежа (фиг. 3). 
Строителните отпадъци може да се образуват и в етапа на осигуряване на зададеното 

качество, т.е. при изпълнение на строежа. Тук количеството и вида на СО зависи от 

подготовката, т.е. планирането, на строително-монтажните работи, което от своя страна 

зависи от окомплектовката и качеството на технологичното оборудване, качеството на 

строителните материали, продукти и конструкции, качеството на технологичните процеси 

и организацията и качеството на персонала (фиг. 3). В процеса на строителство трябва да 

се сведе до минимум измененията в проекта, настъпващи за удовлетворяване на промени в 

нормативните документи, възможностите на доставчиците и изискванията на клиентите. 
СО нямат принос към стойността, на която се осъществява осигуряване на 

зададеното качество на строежа. За строителя СО се явяват производствени отпадъци и 

той е мотивиран да намали тяхното количество. Това се осъществява чрез подобряване на 
всеки един от компонентите на строителството и неговата подготовка, показани на фиг. 3. 
Съгласно НУСОВРСМ отговорен за изготвянето на ПУСО е инвеститорът, който възлага 

на проектант да предпише мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО 

на строителната площадка. Отговорен за изпълнението е строителят, а отчитането на 

ПУСО се осъществява от строителния надзор. За преодоляване на разминаванията в 

мотивацията и отговорностите на участниците в строително-инвестиционния процес е 

необходимо проектантът детайлно да познава техническите, икономическите и 

професионални възможности на строителя. Предотвратяването образуването на СО трябва 

да се осъществи и на етапа на проектиране, а съгласно НУСОВРСМ проектантът трябва да 

планира за всеки строеж количества СО, отчитането на които водят до изпълнение на 

заложената национална цел.  

2.2. Отпадъци от разрушаване 
При разрушаване цялото количество отпадъци е съставено от строителни материали, 

които са използвани в строеж. Отпадъците от разрушаване на сгради не може да се 
предотвратят, но тяхното количество и ценност може да се управлява чрез дейностите 
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събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране. Подобно на битовите отпадъци 
селективното отделяне на оползотворимите СО („премахване на строеж“ в НУСОВРСМ 
[7]) има най-голям ефект, но тази дейност е „процес, който изисква внимателен и 
интегриран подход с използване на разнообразие на използваното оборудване и 
технологии“ [7]. Времето за премахване е по-голямо в сравнение с разрушаване без 
селективно отделяне, като разходите за премахване са с около 20% по-големи. От друга 
страна при недобро премахване се увеличава времето и разходите за допълнителни работи 
и се намалява възможността част от СО да се използват повторно или бъдат рециклирани.  

Описаните дейности са отделни етапи на управлението на СО, образувани от 
строежи, подложени на реконструкция, събаряне, разрушаване или отстраняване (фиг. 4). 
Преди разрушаването (премахването) трябва да се направи избор на технология за 
премахване, която зависи от: типа на сградата (етажност, носеща конструкция, строителна 
схема, форма и др.), местоположение, допустими нива на замърсяване, срокове, както и от 
желаната степен на селективно отделяне на оползотворимите отпадъци. При 
разрушаването се извършват специфични дейности в определена последователност – 
например  предварително премахване на опасните материали, вложени в строежа. За 
осъществяване на тези дейности за необходими специалисти, техника, време и ресурси, 
което предопределя изготвянето на проект от проектант или от квалифициран експерт, 
който има подходящи познания в областите на строителните материали, химията и 
екологията на строителството, строителните технологии, историята на строителството, 
както и техниките на разрушаване, третиране и преработване на отпадъците, познаване на 
местните пазари за СО и за повторно използвани и РСМ, вкл. капацитета на инсталациите 
за рециклиране. В нашите нормативни документи не са поставени подобни изисквания 
към проектанта на ПУСО [7]. В НУСОВРСМ няма изискване за направата на одит преди 
премахването, което е нормалната практика в повечето държави-членки на ЕС [13]. 

 

Фигура 4. Илюстрация на дефиницията на ЕС за предотвратяване на отпадъци, 
адаптирана от [8] (оригинал на ADEME, Агенция по околната среда на Франция, 2008 г.) 
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4. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Съгласно разбирането за отпадък, възприето в ЕС [3], [4], притежателят определя 

какво е отпадък – той не е продукт, който може да се използва от потребители, нито може 

да се използва като суровина за производство на продукти (фиг. 1). Материалите, които са 

част от строеж може да са или строителни материали (продукти) или строителни 

отпадъци. Решението за разрушаване (премахване) на строеж посочва, че той е вече 

използван. Отстраняването на строителни материали при реконструкция означава, че те не 

представляват ценност за трайно влагане в строежи или в части от тях. Разгледани в 

контекста на общото разбиране на отпадъците и стандартите за управление на качеството 

(серията ISO 9000) СО са два вида, представляващи изходен елемент (резултат) от два 

различни процеса: 
 отпадъци от строителство – производствени отпадъци, образувани в резултат на 

процеса на строителство; 
 отпадъци от разрушаване – потребителски отпадъци, образувани в резултат на 

процеса на разрушаване (премахване). 
В Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5.04.2006 г. 

относно отпадъците са заложени две нива на степенуване на мерките за насърчаване: 
 I-во ниво – предотвратяване или намаляване на генерирането на отпадъци и 

тяхната вредност; 
 II-ро ниво – оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба, 

възстановяване или по друг начин с цел извличане на вторични суровини или 

използването на отпадъците като източник на енергия. 
Двете нива на степенуване на мерките за насърчаване и приоритета на действията 

(мерките) са възприети и в йерархията за управление на отпадъците. Предотвратяването 

на образуването на отпадъци включва [8] (фиг. 5): 
 стриктно избягване – пълно предотвратяване на образуването на отпадъци чрез 

премахване на опасните вещества или чрез намаляване на материалната или 

енергийната интензивност при производство, дистрибуция и потребление; 
 намаляването при източника – минимизиране използването на токсични или 

вредни вещества, както и минимизиране консумацията на материали или енергия; 
 повторната употреба на продукта – многократната употреба на продукта в 

оригиналната му форма, за първоначалната му употреба или за алтернатива, със 

или без възстановяване. 

 

Фигура 5. Контекст на предотвратяването на отпадъците и приоритет на действията за 

предотвратяване и намаляване на отпадъците [8] (със знака „*“е посочено, че в държави-
членки се използват различни дефиниции на термините/процесите) 
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В чл. 3 на Директива 2006/12/EО е посочено, че първото ниво се постига чрез: 

 разработване на чисти технологии, които са по-щадящи при употребата на 

природни ресурси; 
 техническо разработване и търгуване на продукти, проектирани да не допринасят, 

или най-малко да допринасят, поради естеството на своето произвеждане, употреба 

или обезвреждане за увеличаващото се количество или вредност на отпадъците и 

опасностите от замърсяване; 
 разработване на подходящи техники за окончателното обезвреждане на опасните 

вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване. 

 

Фигура 6. Приложение на йерархия на управление на отпадъците към строителните 

отпадъци с акцент към предотвратяване образуването на строителни отпадъци 

Предотвратяването на отпадъците е първият принцип на йерархията и е заложено 

като първа възможност за намаляване на тяхното въздействие върху околната среда. 

Прилагането на приоритетния ред на мерките предполага нарастване на целевата група, 

към която е насочена съответната мярка. Това означава, че предотвратяването на 

образуване на СО ще се реши чрез включване на лица с ниска осведоменост и 

притеснение по отношение на СО, които се отличават със скептичност за ефективността 

на индивидуалните действия. Този подход е приложим към битовите отпадъци, но не би 

имал същия ефект в областта на строителството, в който предотвратяването образуването 
на СО се осъществява при задаване качеството на строежа и при подготовка за 

строителство (фиг. 3). Тази дейност трябва да се осъществи от лица с голяма загриженост 

към околната среда, мотивирани и ангажирани да правят „правилното“, а не с популярни 
възгледи и нагласа за бързи и лесни действия, мотивирани от лична изгода (фиг. 6). 

ИЗВОДИ 
Представеният анализ показва, че процесите на строителство и на разрушаване 

(премахване) са различни и към тях трябва да се прилагат управленски подходи. В 

българските нормативни документи за отпадъците, образувани от строителство и 

разрушаване се използва обобщаващ термин „строителен отпадък“, който води до 

прилагане на разнопосочни мерки и поставяне на неефективни критерии за управление. 

Възприемането на строителните отпадъци като два различни вида – отпадъци от 

строителство и отпадъци от разрушаване – ще дефинира отговорниците за тяхното 

предотвратяване или намаляване и ще доведе до по-добро разбиране и прилагане на 
действащите нормативни документи на ЕС.  

314



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Предотвратяването образуването на СО трябва да се осъществи на етапа на 

проектиране, което обяснява защо в Протокола на ЕС за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване, обхващащ всички компоненти от веригата за управление на 

отпадъците, не се разглежда фазата на проектирането, както и изкопаването и драгирането 

на почви [13]. В ПУСО проектантът трябва да вземе мерки за предотвратяване и 

минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на 

която се извършва премахването на строеж. Съгласно НУСОВРСМ проектантът трябва да 

планира за всеки строеж количества СО, отчитането на които водят до изпълнение на 

заложената национална цел. За да планира този процес е необходимо детайлно да познава 

техническите, икономическите и професионални възможности на строителя, като 

едновременно с това задължи строителя да произведе необходимото количество 

„строителен отпадък“. За да се избегне това противоречие е целесъобразно под 

„предотвратяване образуването на строителни отпадъци“ да се разбира проектиране на 

строежи с недопускане влагането на строителни материали, съдържащи опасни вещества, 

влагане на строителни продукти, които са с минимално количество на вложените 

материали и енергия, както и проектиране на дизайна на строителни продукти, които да 

могат да се използват многократно. Уместно е управлението на строителните отпадъци да 

се отнася само за отпадъци от разрушаване, вкл. като част от реконструкция, с прилагане 

на регулаторни, икономически, образователни и информативни инструменти. 
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Abstract: 
Additive manufacturing of concrete (AMoC) also known as 3D printing (3DP) is an advanced 
manufacturing technology for building and construction (B&C) without any molds. The main 
advantage of this method, regarding the traditional technique, is creating complex geometries. 
This automated manufacturing process has been applied successfully to various industrials 
domains such as aerospace, automobile, medical, jewelry and etc. A more recent application of 
this AMoC is to improve traditional architecture and building industry. In this process, the 
drawing made in the CAD software is approximated by triangles and sliced containing the 
information of each layer that is going to be printed. It causes the slice not to be fully fitted to the 
model plan. Additionally, there are causes in the mid print process and in the post process that 
prevents AMoC from replacing traditional building technology. This article, a Qualitative 
research method, summarizes all Large-scale 3D printing technology methods in Architecture 
and Building and Construction (A&B&C) Fields as follows: Contour crafting, D-shape and 
Concrete printing. This paper explores the motivation and challenges of AMoC versus the 
traditional building technique. 

Keywords: 
Additive Manufacturing of Concrete (AMoC), 3D Printing (3DP), Concrete Printing, D-Shape, 
Contour Crafting, Architectural Design, Computer-aided Design (CAD), Building and 
Construction (B&C), Architecture. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Since the 1990s, technologies have been developed to manufacture solid objects through 

robotized deposition in stone-like materials without molds, on a scale that is relevant to 
buildings. A variety of deposition strategies, robots, printer heads, and materials have been used 
[1]. The construction industry continues to have a higher rate of fatality, injury and illness of 
construction workers. This compels to increase workplace safety [2]. The construction industry 
has traditionally relied on specifications and two-dimensional (2D) drawings to convey material 
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properties, performance details, and locational information – using small-scale models to create 
the object for evaluation as part of the design process. Increasingly, specifications and 2D 
drawings are being replaced by three-dimensional (3D) modeling in the virtual environment of 
building information modeling (BIM). An alternative to 3D modeling is the use of advanced 3D 
solid modeling techniques in combination with digital fabrication methods. In the digital 
fabrication process, the 3D objects are ‘sliced' and represented as a series of 2D layers, with 
layer-based methods sequentially adding each layer to build up the desired object. It is the 
selectivity and control of the material that enables the freedom to build any desired geometry, 
which is the fundamental advantage of these processes [3]. 3D printing shows its efficiency and 
benefits in various industrial sectors such as aerospace, automobile and medical. It continues to 
grow with the addition of new technologies, methods, and applications [2]. This paper will 
highlight the benefits of 3D printing technology for the B&C industry as well as the many 
challenges it faces.  

 
1.1. CURRENT existing methods for AM processes in Construction 

Over the years there were some entities from different places in the world that explores and 
develops the 3D printing for B&C. Nowadays; developments are going so fast that any research 
of existing techniques and examples is out-of-date almost as soon as it is published. Research 
interest in employing 3DP in the B&C industry has exponentially growth between the years 
1997-2016 as shown in Figure 3. That includes journal articles and conferences. From 2009 
onwards, articles publications is growing faster that conferences which demonstrates a more 
comprehensive work in the architecture and construction industry [2]. 

 

Figure 1. Trends of publication output over the years [2] 

Currently, in the B&C field, there are main large-scale processes targeted at construction 
and architecture in the public domain, namely: Contour crafting developed by Dr. Behrokh 
Khoshnevis, D-shape developed by Enrico Dini and Concrete printing developed by the 
Loughborough University. All three methods have proven the successful manufacturing of 
components with significant size and all are suitable for construction or architectural 
applications. The deposition head mounting is the frame, robot or crane mounted [4] [5]. 
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Figure 2. Existing research and practice related to AM process in Construction [5]  

 

Figure 3. Similarities between the processes [5] 

2. MOTIVATION AND CHALLENGES OF 3D PRINTING IN THE ARCHITECTURE 
AND CONSTRUCTION INDUSTRY 

2.1. MOTIVATION 
Three- dimension printing has several significant advantages in the B&C industry as well 

as major challenges to deal with over traditional construction methods. There is growth in the 
researchers' group and in articles that are trying to solve those challenges, but still, there is a lot 
to explore in the pre-process, mid print and the post process stages.  

2.1.1. DESIGN freeform architectural design 
3DP offers the possibility of creating, in a short timeframe, a complex 3D objects with fine 

details, from different materials without molds or milling. that are impossible to be obtained 
through any other existing technology [6]. Architects and engineers have limited their designs to 
standardized shapes and parts to smooth or reduce the construction time. When a unique part is 
needed for a project, it takes more than just the design to make it a finished product [7]. 
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2.1.2. CUSTOMIZATION 

3D printing is very economical in the manufacturing of precisely customized parts on 
demand [8]. The benefits of being able to print elements on demand eliminate the need for 
inventory [7]. 

2.1.3. WORKER safety  
The construction industry has started looking to mitigate current challenges such as worker 

safety in extreme environments, decreases in skilled workforce availability, and a waste of 
materials [7]. The labor involved, particularly for in-Situ cast concrete and the placement of 
reinforcement still require physically demanding labor, particularly when bespoke geometries 
needed. This results in personal health issues of construction workers that should be avoided as 
much as possible, particularly with an aging workforce as in many developed countries [1]. A 
solution used to address such issues has been the off-site fabrication, where parts and assemblies 
are delivered to and assembled on-site, reducing the amount of on-site labor [7]. 

2.1.3. SKILLED workforce safety  
Recruit a workforce with the necessary skills (e.g., experienced carpenters, heavy 

equipment operators, welders, and fabricators) is not an easy task for contractors. The use of AM 
in construction should lower the demand for skilled craft while at the same time opening new 
opportunities for jobs with different skill sets [7]. 

2.1.4. SAVING time and materials 
In the field of construction virtually every wall, floor, panel, partition, structure, and facade 

is unique in dimension, which means either standard-sized materials are cut down to fit, or 
bespoke molds are created to form each component. There is a certain cost-based opportunity to 
save time and materials by reducing waste and the need for formwork making [5]. Building with 
these techniques could significantly accelerate the speed of finishing construction projects and 
reduces cost and materials [9].  

2.1.5. GREEN environment  
Another critical advantage of creating objects using 3D printing technology instead of 

traditional manufacturing methods is the waste reduction. As the construction material is added 
layer after layer, the waste is almost zero, and during the production, it is used solely the material 
needed for obtaining the final object. On the other hand, in the traditional manufacturing 
processes, based on subtractive techniques, the manufactured product is made through cutting or 
drilling an initial object, thus leading to a substantial loss of material [10].  

2.1.6. OPERATING cost 
Moreover, since the additive manufacturing is a computer-controlled technique and no 

formwork is required, it reduces the necessary amount of human interaction and requires a low 
level of expertise for the operator. Therefore, the costs of operating these 3D printers are 
significantly lower in comparison to the traditional way of manufacturing [7] [11] [12]. 

2.1.7. REMOTE printing 
The advantages of this technology are not limited only to manufacturers, but also to end-

users. The customers also have the possibility of printing items in remote locations taking into 
account the fact the Internet is nowadays widespread and in some countries is even a legal right 
of the citizen [12].  

2.1.8. OUTSOURCING of design/manufacturing 
A significant advantage of 3-D printing is the separation of product design from 

manufacturing capabilities. Since design and manufacturing can be easily outsourced to 3D 
printing, designers can contract with firms to produce, ship, and collect proceeds for goods based 
on their models. Alternatively, a consumer can download a CAD software design for a 
replacement part online and then download and print the part on his/her 3-D printer [13].  
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2.2. CHALLENGES 

Notwithstanding the potential benefits, 3D printing in B&C faces several challenges as 
follows:  

2.2.1. SHAPE optimization 
Optimization of the design space is the ability to fill the interior part of the object in 

practically infinite ways. The design space is any area of the model that can include the 
boundaries as well as the interior of the model. Optimizing the design space is a serious problem. 
The goal of this process is to find the best way to fill in the design space with material that 
optimizes specific design parameters including strength, mass, and volume. The two approaches 
that are commonly used to find the best allocation of the material area are a. ‘Cellular structures,' 

that fills the design space of the model with geometric shapes such as honeycombs, lattices, and 
other repeatable shape elements. The number of structures cells that fill a space could be in the 
thousands or even tens of thousands. b. ‘Topological optimization’(TO) is a mathematical 
approach, lays out the material in the design area, based on a set of physical variables and 
constraints of the design space (e.g., loads, boundary conditions, mass and volume budget, 
material drying time). If the topology analysis is inaccurate, the optimization may not work 
correctly [14] [15]. XtreeE optimized an element by inserting voids where a material is not 
needed for structural purposes [7].  

2.2.2. STL slicing 
The STL file was created in 1987 by 3D Systems Inc. It is also called Standard 

Tessellation Language. The 3D virtual model is being cut on the horizontal plane. The most 
popular method of slicing is uniform slicing, usually called 2.5D contours, which means that 
each layer has the same thickness regardless the geometry. This method of slicing created two 
major challenges that appear on curved geometry: staircase effect caused by layer thickness and 
containment issue caused by the tessellation process on the horizontal plane that makes some of 
the triangles in or out the geometry- the smaller the triangles, the closer to reality. These 
challenges are the reason for poor surface quality as well as inaccuracy [14] [16]. To reduce this 
inaccuracy, the technique for a feature that has a small radius in relation to the dimension of the 
part is to create STL files separately and to combine them later. The dimension in z-direction 
should be designed to have a multiple of the layer thickness value [16]. Lim et al. examined new 
algorithms by Grasshopper – a plugin of Rhinoceros®. The method was evaluated with the 3D 

Concrete Printing process developed at Loughborough University. The designer can change a 
layer thickness and printing path, after the layers and paths are created, according to the 
boundary conditions and geometric shape by simply adjusting parameters interactively. Because 
its path generator does not rely on a single mathematical algorithm or solution, it has few 
limitations in terms of slicing and generating printing paths. The results were: better surface 
quality, shorter printing time and higher surface strengths [17].  

 

Figure 3. Additive manufacturing (AM) process [18] 
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2.2.3. QUALITY and reliability 
To assure quality and reliability of printed materials, the primary objective is to minimize 

the gap between a CAD model and the corresponding manufactured part [19]. For that, real-time 
monitoring of environmental, material, and geometrical properties such as temperature, cooling 
rate, viscosity, defects, and dimensions of the material should be made. Further work is needed 
to correlate these factors, as measured during printing, to expected mechanical properties and 
performance of the finished product. Without sufficient data, it is unclear how imperfections or 
variations due to inaccuracy during construction would affect the performance of structures 
produced using AM [7]. 

2.2.4. PRE-PROCESSING and post-processing 
The model in the CAD software must be pre-processed before being passed to the printer 

as a series of instructions for how to construct the part. A CAD model can be approximated 
using planar triangles via tessellation. There may be accuracy issues in the final part, especially 
in curved surfaces and errors via redundant triangles, missing geometry, and misaligned facets. 
Once the part is printed, it requires post-processing actions as to remove supports, improve 
surface quality (grinding or plastering), or finalize specific features leading to a further increase 
in the post-processing costs [20] [14] [21] [2].  

2.2.5. SCALING effects  
The objective is a scaling-up of a desktop 3D printer to the size of a building site. At this 

time such techniques are not sufficiently developed for industrial application but have succeeded 
in producing wall elements under laboratory conditions [22]. Recent developments in scaling up 
a process to create complex construction scale components were presented and discussed the 
development of the approach and preliminary components have been manufactured with 
different nozzle diameters [23]. 

2.2.6. THIXOTROPY - behavior of material 
Thixotropy defined as a decrease in viscosity when shear is applied. The material 

thixotropic is essential since, in 3DCP, the material needs to be pumped and at the same time 
gain strength to carry the load from the next layer [8]. During the flow of material deposition, it 
may happen to have ‘Over-printing’ or ‘Under-printing.' ‘Over-printing' is when too much 
material is deposited at a specific point, leading to unnecessary bulging of the printed part. 
‘Under-printing’ is when there is a lack of deposited material at a point, which may cause 

breakage during printing [2]. Another issue is hydration of concrete with time. The hardening 
properties of concrete make it hard to extrude the concrete. Once the bulk amount of concrete is 
ready for 3D printing, in the beginning, the printing quality is considered to be good, but with 
time hydration process accelerates and matrix becomes harder and hard to pump (changing 
plastic to setting state). Over time, some water may also be lost due to evaporation from the mix 
leading to reduced printing quality. As a result, concrete layers and interfaces of more inferior 
quality might have been created in the upper layers than the bottom layers that were printed 
much earlier. Apparently, this phenomenon is valid when the object is larger and printing time is 
longer [11]. 

2.2.7. MULTIPLE materials: Modeling and printing stages 
3D printers can use a variety of materials for homogenous parts. The two significant 

obstacles to printing with multiple materials are the modeling and the manufacturing stages. 
There are suggestions on how to model a heterogeneous part, but each method has its benefits 
and problems. One of the solutions is to model with Voxels, but the main disadvantage of that is 
the accuracy of model tessellation resulting from Voxel resolution. 
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Printing with multiple materials can offer many complications that need to be accounted 

for in the modeling and manufacturing. The more complicated the data for printing is, the more 
complicated the processing becomes. Even if the printer can print with multiple materials, there 
is need to assure that all the materials react well [14]. 

2.2.8. FLAT-LAYERED printing Vs Curved-layered printing 
There are two methods of AM printing: Flat-layered printing and Curved-layered printing. 

Flat-layered printing is a typical AM process method that prints on 2D plane layer-by-layer to 
the desired volume. To achieve desired accuracy and resolution, particularly on curved surfaces, 
more layers are required within the same height. This cause more time-consuming, anisotropy 
property and staircase effect on the surface. Curved-layered printing is printed on a non-planar 
layer which means the printing nozzle should be positioned perpendicular to the target surface, 
regardless of the degree of curvature. This process provides much less stair-effect, It avoids stair-
effect at least for one direction [17].  

2.2.9. PRINTED object properties 
Objects produced with additive manufacturing may have the same geometries as 

traditionally manufactured objects, but they typically have different material properties. For 
example, metal parts formed by sintering have a different microstructure than parts milled from 
metal bulk [24]. Other differences may emerge from flaws in the additive process: Stress 
concentrations often exist at the junction of two layers. There may be voids between layers. 
Layers may not cure uniformly. The bottom line is that although it is now easy to print out a 
copy of a turbine blade, printing a blade to look exactly like the real machined artifact does not 
guarantee its functionality in operation [25]. Another point to be the issue is getting sufficient 
robustness and ductility for structural applications. One approach is the concrete bench presented 
in Lim et al. (2012) has hollow sections over the height of the object. Post-tensioning prestress 
bars are fed through them after printing. This strategy is also commonly applied in a variety of 
concrete structures and introduces stiffness and tensile capacity. Another approach is developing 
a fiber-reinforced printable concrete with sufficient ductility and tensile strength [1]. 

2.2.10. ANISOTROPY 
One of the main disadvantages of 3DP structures is that they carry both isotropic and 

anisotropic properties when oriented in different directions unlike in casted specimens where the 
properties of a material are evenly distributed in all directions. Anisotropy may occur both in the 
bulk material and as a consequence of interface properties of the different interfaces. The extent 
of anisotropy is yet unknown. The reasons that can lead to this are laying layers of concrete on 
one on another while during the process are given concrete layers with different physical 
properties resulting from the printing time gap between the layers. Besides, there are differences 
in the conditions between the inner and outer sides of the printed wall. There is a difference that 
results from height differences in the printing base, changes resulting from different angles of 
interfaces between different layers, changes resulting from printing curves. It recognizes that in 
3D printing, design, material, process, and product are all strongly interdependent. In 3DCP, this 
interdependency is even more pronounced for two reasons. Firstly, the slow setting reaction in 
the printed concrete results strong interaction with the applied print parameters and strategy such 
as print speed, pump pressure, filament stacking, etc. Secondly, the concrete itself is not a single 
fixed material but can have a wide range of compositions that may be more or less suitable to the 
printing process and the required end product performance properties. Thus, a print strategy 
cannot be chosen independently from design, material, or (desired) end product considerations. 
The design of a product influences the end product properties, or the process and material 
parameters have to be adjusted to avoid this [1] [2]. Some researchers explored the directional 
properties of 3D printed concrete with the addition of reinforcement, like nanostructured and 
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short Glass fibers, to improve its mechanical and wear resistance properties to unveil anisotropic 
property of printing process. There have been improvements, but still, a lot of development has 
to be done to reduce anisotropic nature of the 3DCP process [26]. Since the final product is 
constructed layer-by-layer, the material compatibility is higher in the horizontal direction 
compared with the vertical direction. The tensile strength in the vertical direction is related to the 
bond strength between the successive layers. The layered concrete may create weak joints and 
reduce the load bearing capacity under compressive, tensile and flexural action that requires 
stress transfer across or along these joints [11]. Obtaining sufficient consistency in quality for 
different designs, printed from different material badges under varying conditions, still needs to 
be proven. It is likely this will first require improvement of the existing 3DCP facilities and 
development of the understanding of the parameters that influence the final quality. Also, data 
will need to be collected for 3D printed concrete on some common characteristics, such as 
shrinkage and creep, to compare the printed material to the concrete commonly applied. 
Furthermore, connection methods need to be developed to join printed elements together [1].  

2.2.11. SURFACE finish 
One of the most prominent limitations is the issue of surface finish. The primary 

contributing factor to poor surface finish in AM processes is the stair-stepping effect. It occurs 
because of the geometric approximation of curved surface profile using layers of uniform 
thickness [10]. To reduce the stair-stepping effect, reducing layer thickness is proposed but 
reducing the layer thickness will adversely affect the speed of the process as well as the 
properties of the part produced[27]. To address this issue, Brajlih et al. developed a method for 
measuring achievable speed and accuracy of AM technology. This tool is useful in comparing 
achievable speed and level of accuracy from any AM machine but still not much achieved [28].  

2.2.12. PROCESS and material based issues 
Printing process, as well as materials, offers their challenges for 3D printing. There is a 

need for maintenance of the 3D printer as well as the materials. Otherwise, it may produce a 
mistaken geometry of the part. 

2.2.12. PROCESS based issues 
The printer head that pushes material out through the nozzle is sensitive to fillings and can 

affect the mid printing process. Because the ink heads have a fixed size, the part resolution and 
construction time are directly affected by the nozzle diameter [14]. 

2.2.13. MATERIAL based issues 
Materials have to be stored carefully. Solid materials and even powders have to be stored 

in low humidity terms. Materials also have a shelf life. After expiry date of material, the 3D 
printing quality is not assured [14]. 

2.2.14. CO2 footprint 
When we see and feel the changes resulting from global warming, greenhouse gases 

emission into the atmosphere is a topic to consider. Concrete is the most used for building for his 
properties- strong, cheap, durable, fire resistant, availability in most countries and can be applied 
in any shape. However, the production of the cement includes burning of slag in the kiln and 
therefore concrete production it’s an energetic process that causes significant global CO2 
pollution (about 5%) [1].  

 

3. DISCUSSION 
3D printing, also called digital fabrication, has been existence for over 30 years and after 

the expiration of the patent. 3D printing in the B&C field is opening new manufacturing 
possibilities and unique capabilities. The main advantage of AMoC is creating intricate shapes 
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that cannot be produced in the traditional construction method. Architects can achieve more 
freedom to create intricate designs. Topology optimization allows architects and engineers to 
rethink their design based on added functionality. The buildings are designed and built by 
computer. Sophisticated forms can be produced without affecting the complexity and 
productivity during the automated construction process. However, this technology is still an 
emerging technology that need more research. To make 3D printing technology to be used and 
be popular in the B&C industry, it requires further advancements in research including shape 
optimization, quality and reliability and anisotropy development research. Furthermore, it needs 
more accuracy of the printing product to the model and printer-work autonomously and also 
surface finish improvement, repeatability and speed increase. Beside this, worker-safety is a 
significant factor to take into account. The construction industry continues to have a higher rate 
of fatality, injury, and illness rather than any other sectors and therefore needs to deprive from 
the worker to work in a potentially dangerous task. 3D printing has the potential to revolutionize 
the construction industry. It requires from Architects, engineers and builders in the construction 
industry to be ready to innovate and to adopt new construction methods. 3D printing technology 
for B&C can solve all the challenges facing today, but still, mentioned issues above need to be 
resolved before AM can compete with the traditional method. 
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Abstract: 
In the article it's emphasized that fire water supply systems are vital, creating a web of fire safety 
everywhere. It's proved that electronic monitoring technology for fire water supply systems 
ensures systems readiness, when we need them and warns the specialized authorities when the 
fire extinguishers are activated for use. It's stated that monitoring system provided near-time 
data used to enhance hydraulic models and decision-making by replacing dated information with 
dynamic data.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Очертаващото се глобално затопляне и резките промени в климатичните условия са 

основни фактори, определящи картата на природните катаклизми в следващите 

десетилетия и на първо място опасността от възникване на пожари. Както в световен 

мащаб, така и в нашата страна обществото търпи огромни загуби на човешки и 

материални ресурси, причинени от пожари. Световната статистика показва, че ежегодно 

на нашата планета възникват повече от 6 млн. пожара или на всеки 5-6 секунди възниква 

пожар. Всяка година при пожари загиват повече от 50 хил. души и се травмират повече от 

6 млн.  
Като основно средство за гасене на пожари се използва водата. Тя има висока 

топлопоглъщаемост и термоустойчивост, която в значителна степен превишава тази на 

други негорими течности, като тетрахлорметана, етилбромида и др. Едва при температура, 

по-висока от 1700°С, водните пари практически се разлагат на водород и кислород. 

Гасенето с вода на повечето материали (дървесина, пластмаси, каучук и др.) е безопасно, 

тъй като температурата им на горене не превишава 1250÷1300 С. 
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Водата не влиза в реакции с повечето твърди и течни горими вещества. При 

попадане на водата върху повърхността на горящите материали, тя ги охлажда, като 

известно количество от нея се изпарява. При това водата, която има висока скрита 

топлина на парообразуване отнема от горящите материали или нагретия дим голямо 

количество топлина. 
Ето защо загубите на вода във водопроводните мрежи и особено скритите и явни 

течове, водещи до падане на налягането на вода в противопожарните водоснабдителни 

мрежи и хидранти, могат непосредствено да повлияят върху способността и надеждността 

за гасене на пожар и могат да предизвикат загуби на материални ресурси и човешки 

жертви. 
В представената статия се изследва възможността за създаването на система за 

непрекъснат мониторинг на налягането в противопожарните системи, като условие за 

актуализиране състоянието, както и способността и надеждността им при пожарогасене. 

2. МОНИТОРИНГ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
Мониторингът може да бъде дефиниран като:  

 неделима част от текущото управление на проект;  
 инструмент, подпомагащ контрола върху управлението и процеса на вземане на 

решения;  
 описание на събития и условия в рамките на определен период от време; 
 систематично събиране на достоверна, актуална и значима информация за 

напредъка, промените и последиците от предприеманите програмни действия. 
Тези същностни характеристики на мониторинга го определят като един от най-

важните компоненти от управлението на Националната стратегия за управление и 

развитие на водния сектор в Република България и Плана за действие в краткосрочна 

(2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива. 

Основавайки се на тази методология, мониторингът и оценката за изпълнението на 

настоящата Национална стратегия предполагат следната последователност от действия:  
1. Избор на критерии и показатели за мониторинг и оценка;  
2. Мониторинг на изпълнението;  
3. Съпоставка на постигнатото с целевото състояние;  
4. Предлагане и предприемане на коригиращи действия.  

Мониторингът също така следва да идентифицира възникващи проблеми, факторите, 

които ги обуславят и да подсказва възможни мерки и решения на тези проблеми. 
Мониторинга обхваща ключови елементи на експлоатационната и съответно 

финансовата ефективност и устойчивост (непрекъснато обслужване, технически 

характеристики на водата, управление на потребностите от вода, повишаване на 

капацитета, финансови потоци). За да се достигнат устойчиви ниски нива на аварийност, 

краткосрочните дейности трябва да се интегрират с визия, стратегия и план за действие за 

поетапно прилагане на дългосрочното управление на активите. [2] Особено внимание 

трябва да се обърне на интегрирането на намаляването и контрола на аварийността, като 

рутинни дейности от организацията на работата на ВиК дружествата и включването им 

към една цялостна стратегия за управление на активите.  
Непрекъснатият мониторинг на процеса на водоснабдяване позволява на 

операторите да намерят решение на повечето проблеми, които могат да възникнат, и в 

същото време да поддържат нормални функционални параметри на системите за 

пожарогасене. Решенията за мониторинг включват автоматизация и архитектури, 

състоящи се от система за управление в реално време, програмируеми логически 

контролери с основни функционални библиотеки (комуникация, настройка, измерване и 

др.), комуникационни системи, стандартни или специфицирани интерфейси със сензори, 
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захранване, измервателни устройства и др. Информационната система предоставя 

възможност за предотвратяване на определени събития чрез анализ и обработка на 

данните, което гарантира оптимизирана експлоатация на противопожарната 

водоснабдителна мрежа. Много от разработваните нови динамични и аналитични 

системни технологии са изцяло интегрирани с GIS, SCADA, интелигентни измервателни 

уреди, сензори и инфраструктура, за да могат операторите да оптимизират мрежовите 

операции и ефективността в реално време. Тези технологии могат да бъдат генерално 

подразделени в пет категории: 

Мрежови модели в реално време  
Мрежовите модели, симулиращи хидравличното поведение на мрежите и системите 

за пожарогасене са сред най-ефективните начини да се предвиди поведението на 

съоръженията при широк набор от профили на натоварване и работни условия. Моделите, 

базирани на закона за запазване на енергията и на кинетиката на реакцията, определят 

какви биха били налягането, разхода и др. характеристики на водата при дадена 

комбинация от системни характеристики и работни условия. 

Модели за оптимизация на операциите в реално време 
Моделите за оптимизация в реално време подобряват ефективността на ВиК и 

пожарогасителните мрежи и осигуряват по-надеждни операции при свеждане на 

разходите до минимум. Тези модели автоматично обработват полевата информация в 

реално време, като своевременно се обновяват и настройват графиците за работа на 

помпите и пречиствателните съоръжения, така че да изпълняват операциите с минимум 

разходи (като вземат предвид например профилите на пълнене на резервоарите, 

минималните и максимални потоци и скорости, както и общия поток на помпите). 

Модели за мрежов мониторинг и детекция на аномалии 
Тези модели разширяват функциите на интелигентните мрежи с възможности за 

предикативно прогнозиране и предварителна оценка на условията. Те позволяват на 

операторите да следят в реално време хидравличните показатели на мрежата и да 

сравняват моментната мрежова динамика с прогнозни и исторически стойности, за да 

идентифицират бързо неочаквани явления и проблеми и да набелязват ефективни мерки за 

разрешаването им. Високи нива на потока през нощта в конкретни зони на мрежата могат 

да са индикатор за течове, прекалено ниско налягане или прекомерно изпомпване. Спад в 

нивото на резервоарите за съхранение в дадена зона пък може да е показател за авария на 

главния водопровод. Сред аномалиите, които могат да бъдат регистрирани в реално време 

чрез мрежови модели, са големи отклонения в потреблението на вода, резки промени в 

потока, налягането и нивото, аномални хидравлични условия, причинени от течове, 

пробойни, аварии в резервоарите, разкъсвания на тръбни връзки, неизправности в 

оборудването и др. 

Модели за детекция на водоснабдителни и пожарогасителни мрежи 
Моделите за детекция на водоснабдителни и пожарогасителни мрежи са 

фундаментален напредък в мониторинга на мрежите и осигуряват възможности за 

навременно иницииране на мероприятия за предотвратяване или смекчаване на 

неприятните икономически последици и рискове за общественото здраве. Тези модели 

позволяват предвиждане на аварии и осигуряват достатъчно време за реакция и 

подготовка при настъпващи кризисни ситуации. 

Модели за регистриране на събития в реално време 
Този тип модели създават условия в интелигентните водоснабдителни и 

противопожарни мрежи да се осъществява непрекъснат мониторинг и оценка на 
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динамиката на техническите характеристики на потока, като по този начин позволяват на 

операторите да сравняват реалните резултати с регулаторните изисквания (разход, 

налягане, нива в резервоари и др.). Чрез идентифициране на промените в 

характеристиките на течението на водата в мрежата е възможно регистрирането на 

аномални събития. Така чрез усъвършенствани техники за разпознаване могат да бъдат 

разграничавани нормалните технически показатели на водата и да се отсеят фалшивите от 

реалните сигнали за опасност. 
 
В статията се предлага система за мониторинг на налягането на вода във 

водоснабдителните и противопожарни системи, която се базира на използването на 

телеметрични пожарни хидранти. Телеметричният пожарен хидрант представлява 

стационарна точка на измерване с алармена функция, вградена във водопроводнaта мрежа.  
На фигура 1 са представени съставните части на телеметричния хидрант: 
 

     

Фигура 1. Телеметричен пожарен хидрант [1] 

 
Телеметричният пожарен хидрант се състои от [1]: 

 измервателна колона;  
 устройство за обмен на данни. 

Измервателната колона на телеметричния хидрант включва следните сензорни възли:  
 сензор за налягане на водата във водопроводната мрежа, където е монтиран 

телеметричния пожарен хидрант ; 
 сензор за откриване местоположението на телеметричния пожарен хидрант; 
 температурен сензор. 

Устройството за обмен на данни е енергийно независимо, използва възобновяемата 

енергия от слънчевите лъчи посредством слънчеви батерии, вградени в горната част на 

хидранта, като има възможност за зареждане от уличната ел. мрежа. Измерваните данни 

се изпращат чрез GSM общодостъпна мрежа на отдалечени компютри в диспечерските 

пунктове на ВиК и ПБЗН дружествата, както и в общината.  
Всеки сензорен възел в широко използваните съвременни сензорни мрежи типично 

включва процесор с вградена RAM памет, SD карта за съхранение, GPS с времева 

синхронизация, както и 3G модем за трансфер на данни със скорост от порядъка на 4-5 
KB/s.  

Сензорите се свързват към възела посредством стандартни цифрови входове и 

изходи. I/O платката поддържа сензори за различни типове данни, като хидравлични 

параметри (налягане, записи от хидрофони, поток) или показатели за качеството на водата 

(pH, температура, електропроводимост, окислително-редукционен потенциал и др.). [1] 
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Сензорните възли типично се захранват от батерии, зареждани или от соларен панел 

(през деня), или с променлив ток от улична лампа, разположена в близост. Възлите могат 

да бъдат отдалечено управлявани и конфигурирани по различен начин в зависимост от 

конкретните нужди. Отделните параметри обикновено се измерват на кратки равни 

интервали (например 30 секунди) в зависимост от темповете на изменението им във 

времето. Суровите обеми данни, подавани към платформата от сензорните възли, се 

обработват от IDEAS системата посредством алгоритми за регистриране и локализиране 

на аварийно поведение на съоръженията във водоснабдителната мрежа. [1] 
При нужда се изпращат известия към оператора и команди обратно към проблемните 

съоръжения. Отдалеченият сървър проверява статуса на трансфера на данни, като 

неуспешните изпращания се повтарят до установяване на успешна връзка, а при по дълги 

периоди на неуспешни приемо-предавателни действия, връзката автоматично се 

рестартира. В буферната памет на сензорните възли могат да бъдат съхранявани големи 

обеми данни от измервания в продължение на няколко дни. В случай на прекъсване на 

мрежовия сигнал между сензорния възел и сървъра, тези данни позволяват автономна 

работа на безжичната сензорна мрежа до възстановяване на връзката с платформата. 

Хардуерът за онлайн контрол и мониторинг на водоснабдителни мрежи се състои от три 

нива: онлайн безжична сензорна мрежа (WSN), интегрирана система за данни и 

електронни известия (Integrated Data and Electronic Alerts System, IDEAS) и модул за 

подпомагане вземането на решения (Decision Support Tools Module, DSTM). WSN мрежата 

изпраща непрекъснат поток от данни от цялата система към контролния център. 

Интегрираната IDEAS система обработва този поток с цел регистриране и локализиране 

на необичайни събития. DSTM модулът осигурява набор от инструменти за подпомагане 

вземането на решения от оператора на базата на онлайн, калибриран в реално време 

хидравличен модел на водоразпределителната мрежа. [1] Чрез този интерфейс 

платформата може да бъде управлявана посредством персонален компютър или мобилно 

устройство – смартфон или таблет. Самата платформа може да бъде хоствана както на 
локален сървър във ВиК и ПБЗН дружествата, така и в общината – фигура 2. 

 

 

Фигура 2. Визуализация на резултатите и местоположението на аварията на мрежата 

330



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Платформата може да оперира като автономна система. При автономен режим 

IDEAS и DSTM модулите са придружени от уеб интерфейс, базиран на карта на ВиК 

мрежата, с дигитално табло за визуализация. Информацията от системата за мониторинг 

позволява редуцирането на действителните загуби на налягане на вода във 

водоснабдителните и пожарогасителни мрежи. Технологията предоставя възможност за 

ефективно повишаване на активното управление на течове. Това е резултат от 

мониторинга на налягането на водата във водопроводната мрежа, върху която е монтиран 

телеметричния пожарен хидрант. 
Тъй като и най-малкият незасечен теч е потенциална голяма повреда, използването 

на мониторинговата система води индиректно до редуциране на загубите на вода от 

мрежата. 
 
Технически характеристики на телеметричния пожарен хидрант [1]: 

 диапазон на измерване: 0-20 bar; 
 претоварване : 150 % ; 
 степен на защита IР 68; 
 комуникация GPRS клас 10 GSM 850/900/1800; 
 температурен диапазон: -25 °C ÷ +65 °C; 
 материал на корпуса: стомана GJS-400-15 EN1563 (GGG-40); 
 точност на измерване: +/-0,25. 

 
Преимущества на телеметричния пожарен хидрант: 

 телеметричният пожарен хидрант се инсталира в съществуващата водопреносна 
мрежа; 

 осъществява се непрекъсната, стабилна връзка за обмен на данни; 
 използвано е независимо енергийно захранване на базата на фотоволтаични 

модули. 
 
Област на приложение на телеметричния пожарен хидрант: 

 непрекъснатото измерване на налягането във водопроводните и пожарогасителни 
съоръжения – текуща стойност; 

 хидравлични анализи в реално време; 
 настройване - поддържане на налягането във водопроводните зони чрез 

регулиращи вентили - PMA (Pressure Managed Areas); 
 регулиране на помпите с пропорционално налягане. 

 
Функции на телеметричния пожарен хидрант [1]: 

 Постоянно измерване на налягането; 
 Преглед на данните в интернет среда; 
 Визуален анализ на данните както за текущ, така и за отминал период от време; 
 Алармени функции:  

- аларма за ниско налягане на на водата във водопроводната мрежа, към която е 
- присъединен телеметричния пожарен хидрант; 
- аларма за високо налягане; 
- аларма при внезапна промяна на налягането; 
- аларма при неразрешено използване на телеметричния пожарен хидрант или 

взлом.  
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Основна задача на системата е представянето на пълна и достоверна информация на 

службите ВиК, ПБЗН и общината за местоположението и работоспособността на 
телеметричните пожарни хидранти, тяхната надеждност за използване в конкретни 
ситуации, скритите течове, водещи до падове на налягане в съответните зони на 
хидравличната мрежа, способността на мрежата за надеждно водоснабдяване и 
пожарогасене. 

С помощта на автоматизираната система за мониторинг, сътрудниците на отделните 
служби могат да изпълняват следните конкретни задачи в онлайн режим [2]: 

 диспечерът в ПБЗН чрез използване на електронната карта получава актуална 
информация за местоположението и техническото състояние на телеметричните 
пожарни хидранти, за колебанията на налягането във водопреносната мрежа и 
намира оптимално алтернативно решение за използването на определен пожарен 
хидрант във всеки конкретен случай; 

 службата ПБЗН в електронна форма създава и изпраща информация до 
 организациите (ВиК и др.) за техническото състояние на водоснабдителната мрежа 

и предписания за локализирането и отстраняването на техническите 
неизправности, планира и провежда контрол за състоянието на мрежата; 

 службата ПБЗН изпраща информация до съответните подразделения на РУ на МВР 
при постъпване на сигнал за взлом или неправилна експлоатация на 
телеметричните пожарни хидранти. 

Функции на автоматизираната система за мониторинг на телеметричните пожарни 
хидранти: 

 подготвяне на денонощни актове за състоянието на телеметричните пожарни 
хидранти; 

 подготвяне на ведомости от проверките на състоянието на телеметричните 
пожарни хидранти; 

 подготвяне на предписания; 
 подготвяне на информация за отстраняването на неизправностите на 

телеметричните пожарни хидранти; 
 потвърждаване на данните за отстранените неизправности на телеметричните 

пожарни хидранти от службите ПБЗН; 
 потвърждаване на данните за отстранените активни и скрити течове на 

водоснабдителната и пожарогасителна система от службите ВиК; 
 представяне на информационно-графична система на редицата телеметрични 

пожарни хидранти с цветово разделяне в зависимост от техническото им състояние. 
Когато от системата за мониторинг постъпи информация в службата ПБЗН за 

състоянието на налягането във водоснабдителната мрежа, мигновено произтича 
обновяване на цветовата индикация на телеметричния пожарен хидрант върху 
електронната карта на зоната: зелен сигнал – хидранта и мрежата са в нормално 
състояние; жълт сигнал – получена е информация за нарушено техническо състояние на 
мрежата и хидранта, което не оказва влияние на тяхната експлоатация; червен сигнал – 
нарушена е надежността на водоподаване и пожарогасене на мрежата.  

Всички действия на службите ВиК, ПБЗН и Общината се фиксират в електронен 
журнал, което прави прозрачни взаимоотношенията между отговорните служби за 
състоянието на противопожарната водоснабдителна система.  
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Abstract: 
The subject of this report is polymer-based composite materials that are used in construction. 
The polymers that are used as the matrix (medium) for producing polymer composite building 
materials are considered. Variants of the reinforcement phase have been described, and a 
classification has been made regarding the modification of the properties of the hardened solid 
material or the characteristics of the construction product. The methods for changing the state 
and characteristics of the contact layer between the reinforcement phase and the polymer matrix 
are presented. The assessment of this impact on the physical and mechanical properties of the 
polymer composites are shown, also. The features of polymer matrix composites are 
systematized. On this basis, an analysis is made and conclusions are drawn for the current and 
future application of composite materials with a polymer matrix in building practice. 
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1. ПОЛИМЕРНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 
Полимерите са голям клас материали, които притежават характерни свойства, които 

могат да се разглеждат като предимства в сравнение с металите и неметалите: 
 ниска обемна плътност и широк диапазон на нейното изменение –15÷1500 kg/m3; 
 добри водо-, атмосферо- и химична устойчивост в различни агресивни среди; 
 водонепропускливост и ниска звуко- и електро- и топлопроводност;  
 относително лесно производство, добра слепваща и херметизираща способност; 
 лесна поддръжка, добър естетичен (декоративен) вид, възможност за оцветяване др. 

Полимерите притежават относително високи якостни свойства, но ниски модул на 

еластичност (висока деформируемост), твърдост и износоустойчивост. Други недостатъци 

на полимерите, което ограничава тяхното приложение като конструкционни материали са:  
 ниска топлоустойчивост и пълзене при относително ниски температури (6080°С); 
 горимост, с отделяне на пламтящи капки и образуване дим с висока токсичност на 

продуктите на горенето; 
 относително голяма контракция (свиване) при втвърдяване (510)% и относително 

високи стойности на коефициента на обемно разширение (315 пъти по високи от 

тези при металите); 
 стареене при въздействие на пряка слънчева светлина, статично електричество, 

химична активност към кислорода, набъбване при проникване на разтворители и др. 
Тези свойства се дължат на силни взаимодействия между атомите в полимерните 

вериги (макромолекули) и слаби взаимодействия между самите макромолекули. Чрез 

изменение на микро- и макроструктурата може да се постигне значителна промяна в 

основните експлоатационни свойства на полимерите като: порьозност, твърдост, якост, 

деформируемост, проводимост, стареене, горимост и т.н. Основният метод за 

модифициране на структурата на полимерите е добавяне на разнообразни пълнители, а 

чрез влагане на химични вещества (пигменти, антиоксиданти и др.) може значително да се 

изменят физичните и химичните свойства 
Почти всички полимерни строителни материали са композитни материали, които 

представляват пълнител, който е диспергиран в полимерна матрица, като двете фази са 

структурно и морфологично обединени в обема на крайния продукт. За приложението им 

като конструкционни материали е необходимо да се постигне стабилност в определени 

експлоатационни условия на механичните свойства (якости и модули). Тези свойства на 

полимерните композити трябва значително да превъзхождат тези на втвърдения полимер 

(матрицата), поради което пълнителите се разглеждат като армираща (усилваща) фаза. 
При разглеждането на полимерните композити като конструкционен материал се приема, 

че неговата носимоспособност се дължи на армиращата фаза, а основните функции на 

матрицата са: 
 фиксиране компонентите на пълнителя в пространството; 
 предпазване на пълнителите от агресивните влияния на околната среда; 
 предаване на външните натоварвания на армиращата фаза посредством обема си 
 предотвратяване разпространението на микропукнатини между компонентите, 

предпазвайки композитния материал от крехко разрушение.  
Този модел на полимерния композит, като съставен от две фази, предопределя 

необходимостта от постигане на добра съвместимост на средата и пълнителя, която се 

постига чрез уеднаквяване на температурните деформации и деформационните модули, 
както и управление на адсорбционни и дифузионни свойства. За по-добро разбиране на 

поведението на полимерните композити при различни въздействия се използва модел на 

микроструктурата, при която композитът е съставен от: матрица (полимер), армираща 

фаза (пълнител) и контактен слой между тях (фиг. 1). 
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Фигура 1. [1] Микроструктура на полимерен композит: 
1 – вътрешен обем на армираща фаза; 2 – армираща 

фаза в близост до контактния слой; 3 – контактен слой; 
4 – полимерна матрица в близост до контактния слой; 5 

– вътрешен обем на полимерна матрица;  

2. МИКРОСТРУКТУРА НА ПОЛИМЕРНИТЕ КОМПОЗИТИ 

2.1. Полимерна матрица 
Микроструктурата на полимерите се формира в процеса на втвърдяването и тя може 

да бъде аморфна или полукристална. За аморфната микроструктура е характерна хаотична 

конфигурация на макромолекулните вериги, докато при полукристалната се редуват 

аморфни и кристални области (кристалити). Кристалитите се характеризират със 

успоредно нагънати полимерни вериги, които формират слоести (плочести) структури с 

дебелина от 5÷20 nm. Кристалитите са самостоятелни формирования, които са хаотично 

разпределени в обема на полимера и са свързани със съседните аморфни области чрез 

преплитане на веригите на двете области (фиг. 2).  

 

Фигура 2. Микроструктура на втвърден полимер [2] 

2.2. Пълнители 
В зависимост от вида на пълнителите полимерните композити се класифицират в две 

основни групи: 
 дисперснонапълнени полимерни композити, усилени с праховидни частици; 
 влакнестонапълнени полимерни композити, усилени с влакна (влакнести частици). 

2.2.1. Дисперсни пълнители (праховидни частици) 
Една от основните причини за широкото използване на дисперсни пълнители са 

тяхната относително ниска цена и сравнително лесен начин за получаване чрез механично 

раздробяване или химичен синтез. Дисперсните пълнители се употребяват основно за 

подобряване на обемната стабилност, контрол на температурните деформации, 
повишаване на топлопроводността, устойчивостта на износване и понякога подобряване 

на якостните свойства. Влагането на дисперсни пълнители намалява ударната жилавост и 

деформационните свойства.  
Като изходен материал за получаване на дисперсни пълнители се използват: 

 естествени скални материали (минерали) – варовици, калцити, арагонит, талк, 

глини, силикати, слюди, воластонит и др. 
 синтетични минерали – въглеродни сажди, синтетични силикати, хидрооксиди, 

карбонати, основи и др. 
 естествени органични материали – дървесни брашна, къси влакна от растителни и 

животински произход. 
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2.2.2. Влакнести пълнители (влакнести частици) 

Основният параметър на влакнестите частици (влакна) за техния избора като 
армираща фаза на полимерните композитни материали е съотношението между дължина и 
диаметър, който има много високи стойности. Според източника, от който са получени 
влакната се делят на органични, неорганични, естествени и синтетични (изкуствени). 
Широк спектър от материали и вещества могат да се приведат във влакнеста форма, а за 
други тя е естествено качество. Най-често употребяваните влакна за полимерни 
композити в строителната практика са (фибро)стъклени, арамидни, карбонови, боронови, 
керамични, найлонови, полиетиленови, полипропиленови, полиестерни, полиамидни и 
базалтови. Перспективна е и употребата на естествени влакна - целулозни, ленени, 
конопени влакна, разнородни влакна, извлечени от стеблата, листата и плодовете на 
растителни видове, както и влакна от животински произход. 

2.2.3. Контактен слой 
Контактният слой е областта на съприкосновение на полимерната матрицата и 

пълнителя и свойствата до голяма степен се определят от техния химичен състав и 
физични свойства. На микрониво контактният слой се разглежда като отделна фаза в 
състава на композитните материали, която се характеризира със специфична структура и 
свойства, различаващи се от тези на матрицата и пълнителя. Дебелината на този слой е 
пренебрежима и често се заменя с понятието „повърхност на разделяне на фазите“. При 
изследователската работа, както и при проектиране на полимерните композити е полезно 
да се използва представата за „граничен слой“ с определена физическа дебелина, като по 
този начин се решават задачи за конкретен избор на компоненти на полимерните 
композити и получаването на специфични свойства на крайните продукти.  

2.3. Микроструктурни фактори определящи свойствата на полимерните комопзити 

2.3.1. Фактори на полимерната матрица 
Физико-механичните свойства на втвърдените полимерни композити зависят от 

следните микроструктурни особености на полимерните материали: химичен състав, 
структура и молекулна маса на полимерните вериги, химични връзки между мономерните 
звена, вторичните междумолекулни взаимодействия, типа/вида на мономерите, 
конформацията на мономерните звена в състава на макромолекулите, степента на 
преплитане, както и контрола на охлаждането. 

2.3.2. Фактори на пълнителя 
Влагането на пълнители в полимерната матрица има пряко влияние върху нейната 

микроструктура, както и върху микроструктурата на композитите. Това се дължи на 
способността на пълнителите да изпълняват ролята на центрове на създаване на кристални 
структури. Дисперсните пълнители предизвикват радиално нарастване на кристалните, като 
по този начин се формират сферолитни кристали (сферолити), които от своя страна 
нарастват докато не срещнат границите на съседния сферолит (фиг. 3). Това води до 
прекъсване на нарастването, след което протича вторична кристализация със забавена 
скорост в рамките на отделните кристали. При влакнестите пълнители кристалите нарастват 
по продължение на влакната, явление известно като транскристалинност (фиг. 4) [3]. 
Макромолекулите на полимерната матрица остават в пространството между кристалните 
образувания, формирайки области с аморфна структура. Степента на кристализация силно 
зависи от температурата на стопилката в процеса на охлаждане. Полимерните 
макромолекули се закрепват към центрове на повърхността на пълнителя във вид на 
нагънати, подредени структури – кристалити. Когато температурата на стопилката е 
прекалено висока, интензивното движение на макромолекулните вериги препятства това 
закрепване. При относително ниски температури закрепването също се възпрепятства, 
поради бавното движение на веригите. Максималното нарастване на кристалните структури 
се постига при оптимални температури или температурни диапазони. 
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Фигура 3. Сферолити в полипропилен [3] Фигура 4. Транскристалинност – 
влакно (кевлар) в найлон 66 [3] 

2.3.2.1. Фактори на дисперсните пълнители 

Форма на дисперсните частици 
Формата на частиците на дисперсните пълнители е твърде разнообразна, но може да 

се обобщи до следните основни видове: изотропна, плочковидна и игловидна. 
Изотропните частици имат относително правилна (сферична) или неправилна форма с 
близко до единица отношение на най-големия към най-малкия им размер. Стойността на 
това отношение за плочковидните и игловидните пълнители е под 20:1, а надминаването 
на тази стойност е характерно за влакнестите частици [4].  

Изотропните пълнители се прилагат предимно за подобряване на ударната жилавост 
на композитите, докато използването на плочковидни и игловидни пълнители повишава 
якостните и деформационните характеристики с придаване на анизотропен характер на 
свойствата. Плочковидните частици създават равнинно усилване. При игловидните 
усилването е само по направление на по-големия им размер, но това се компенсира от 
факта, че при напрегнато състояние максималните напрежения са в краищата на близко 
стоящите частици, давайки предимство в равнинно отношение и на този вид пълнители. 
Плочковидните частици с минерален произход се употребяват и за подобряване на 
непропускливостта на полимерните композити. Подредени в едно направление те се 
явяват преграда за дифузия на проникващи молекули чрез удължаване и усложняване на 
тяхното движение през композита. Този екраниращ ефект е свързани и с ограничената 
подвижност на плочковидните частици, което намалява пропускливостта на контактния 
слой, адсорбиран върху повърхността на всяка частица на пълнителя.  

Описаните ефекти в структурата на полимерния композит, произтичащи от 
специфичната форма на плочковидните и игловидните пълнители, не са толкова изразени, 
тъй като в процеса на производство е трудно да се постигне тяхната подреденост в дадено 
направление, а често характерната им форма се нарушава. 

  

Фигура 5. Игловидни и плочковидни 

пълнители [4] 
Фигура 6. Екраниращ ефект при използване 

на плочковидни пълнители [4] 
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Размер на дисперсните частици 

За сравнение на различната форма на дисперсните частици реалната форма техният 

размер се изразява с еквивалентния сферичен радиус, ограничаващ обема на частиците в 

сфера.. Този размер определя размерите на контактната повърхността на контакт между 

пълнителя и матрицата, на контактния слой, както и на повърхностната свободна енергия, 

което е от решаващо значение за свързването и съвместната работа на частиците с 
полимерната матрица. Размерът на дисперсните частици силно варира дори в рамките на 

отделни партиди, спомага за по-доброто им уплътняване, но е утежняващ фактор при 

предварителното проектиране на свойствата на композитите. 

Морфология на дисперсните пълнители 
Морфологията на дисперсните пълнители се състои от различни по форма и размер 

образувания и включват понятия като първична частица, агрегат и агломерат. Първичната 

частица е най-малката градивна частица на пълнителя, докато агрегатите и агломератите 

са сраствания между първични частици, съответно със здрава връзка и с по-слабо 

свързване на частиците. Полученото разпределение на образуванията на пълнителя по 

размер влияе върху свойствата на втвърдените полимерни композити. 

Уплътняване и обемна концентрация 
Способността на дисперсните пълнители да запълват обема на композита е свързана 

с морфологията на частиците и е основен метод за контрол на микроструктурата и 

свойствата на полимерния композит. Основните фактори, които характеризират 

микроструктурата са: обемна концентрация, която е съотношение на обема на пълнителя 

към обема на композита, и средния диаметър на частиците или средното разстояние 

между частиците. Изотропните пълнители могат да се влагат в по-големи количества, в 

сравнение с плочковидните и игловидните пълнители, без това да се отрази на 

характеристиките и производството на композитите. При полимерните композити, 
използвани като конструкционен материал подходящата обемна концентрация на 

дисперсните пълнители е 5÷30% [5]. Възможно е и влагането на по-големи количества 

пълнители, като се приема, че нива на обемна концентрация над 90% са непрактични [4].  

Химичен състав и повърхност на дисперсните частици 
Химичният състав на частиците определя реакционната им способност към 

заобикалящата ги среда и за важни за тяхната неразтворимост и термична устойчивост. 
Взаимодействията между пълнителя и полимера се осъществяват на повърхността на 

дисперсните частици и поради това чистота на повърхността е от голямо значение за 

формирания контактен слой, влияещ на структурата и свойствата на полимерната матрица 

и втвърдения композит. Адсорбирането на различни вещества върху повърхността на 

пълнителите могат да отслабят свързването между пълнителя и полимера, но чрез 

специални добавки този параметър на полимерния композит може да се управлява.  
Физикомеханичните свойства на дисперсните частици също зависят от техния 

химичен състав, но те не са от голямо значение за свойствата на полимерния композит. 

Твърдост на дисперсните частици 
Твърдостта на материалите зависи от химичния състав, структурата и от енергията 

на химичните връзки в състава на веществата. От особена важност за свойствата и 

приложението на полимерни композити е влагането на дисперсни частици с различна 

твърдост. Усилването от влагането на пълнители се ограничава от „по-мекия пълнител“, 

който може да се разруши или разцепи при но-ниски натоварвания следствие на 

деформации на композитния материал, което е предпоставка за нарушаване на целостта на 

целия композит. Твърдостта на пълнителите има значение и за производствените процеси, 
свързано с износването на съоръженията за производство и апаратурата за контрол. 
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Термични свойства на дисперсните частици 

Термопроводимостта на повечето от минералните пълнители е по-голяма от тази на 

полимерните матрици, което придава повишена топлопроводност на композитните 

материали в сравнение с ненапълнения полимер. В повечето случаи пълнителите имат по-
нисък коефициент на температурно разширение от полимерните матрици, което води до 

създаване на значителни остатъчни напрежения в композитите, особено при анизотропна 
структура на композита. Съществуват пълнители с отрицателни стойности на 

коефициента на топлинно разширение, което се използва за проектиране на композити с 

минимални стойности на топлинно разширение. В допълнение дисперсните частици 
трябва да са устойчиви при температури до 300÷350º C, при които се осъществяват 
технологичните процеси при производство на полимерни композити [4]. 

2.3.2.2. Фактори на влакнестите пълнители (влакна) 

Съотношение на дължината към диаметъра на влакната 
Механичните характеристики на полимерните композити, усилени с влакнести 

пълнители зависят от способността на влакната да поемат усилията при напрегнати 

състояния, създадени от външно натоварване. Усилията от полимерната матрица се 

предават към влакната, което определя значимостта на тяхната съвместимост и добро 

свързване в контактния слой. При влакнестите пълнители ефективното предаване на 

усилията е по продължение на влакната. То значително намалява към краищата и 

практически отсъства в самия им край. Като критерий за оценяване на предаването на 

усилията от външни товари върху влакната се използва понятието критична дължина на 

влакното, което е отношението на произведението от опънната якост на влакното и 

неговия диаметър отнесено към по-малката от двете стойности, съответно на якостта на 

връзката между матрицата и пълнителя или границата на провлачване на срязващата якост 

на матрицата. Когато дължината на влакната на даден композит клони към критичната 

стойност, максималната му носеща способност се използва само в областта около средата 

на влакното. При дължина на влакното, по-малка от критичната, матрицата се деформира 

около него, намалявайки неговия усилващ (армиращ) ефект. С увеличаване на дължината 

на влакното ефективността на носещата му способност при поемане на усилията от 

външни товари се увеличава значително. Според този признак влакната се дефинират като 

непрекъснати при поне 15 пъти по-голяма от критичната стойност и като прекъснати при 

по-ниски стойности [6]. 

Отношение на свободната повърхнина към обема на влакната 
Високите стойности на това отношение определят голям потенциал на влакната да се 

използват за усилване (армираща фаза) на полимерните композитни материали. 

Ориентация на влакната в обема на матрицата 
По отношение на този параметър разположението на влакната може да е успоредно 

по тяхната дължина, хаотично и вариация между тях. Обикновено непрекъснатите влакна 

са успоредно ориентирани, докато при прекъснатите се наблюдава хаотична или 

псевдохаотична ориентация. Освен като непрекъснати и прекъснати влакната могат да се 

формоват в плетени влакна и тъкани. Пространствената ориентация на влакната определя 

свойствата на композитните материали, които се характеризират с анизотропност. 

Якостните характеристики при този тип композити са значителни по продължение на 

влакната в сравнение с перпендикулярна посока.  

Обемна концентрация и разпределение на влакната 
Обемната концентрация значително влияе на механичните свойства на полимерните 

композити. При ниски стойности на обемната концентрация, се получават големи локални 
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напрежения при относително слабо напрегнато състояние на матрицата, което води до 

разрушаване на връзката между матрицата и влакната. За сравнение на механичното 

поведение на полимерни композити с влакнестите пълнители се използва понятието 

„ефективно обемно съдържание“, което зависи от вида на влакната, тяхната геометрия, 

условия при производство и др. 
Разпределението на влакната в обема на композита също влияе на неговите свойства, 

които са твърде различни при тяхното равномерно разпределение или при редуване на 

области с различна концентрация. При всички случаи полимерните композити имат 

оптимални характеристики при равномерно разпределение на влакната в обема, което 

определя значимостта на хомогенизирането на стопилката при производството.  

Диаметър на влакната 
Според своя диаметър влакната се класифицират в три основни групи: нишки, 

влакна и струни. Нишките са игловидни, единични кристали с диаметър 0,01÷10 µm и 

съотношение на дължината към диаметъра около 10. Тази комбинация от геометрични 

характеристики определя високи стойности на отношението на повърхнината към обема, 
което ги прави много ефективен материал за усилване. Кристалната структура и 

направлението на нарастване на кристалите определят формата на напречното сечение на 

нишките, което може да е тригонално, хексагонално, ромбоедрично и т.н. Влакната са 

издължени частици с диаметър до 250 µm и отношение на дължината към диаметъра 

надвишаващо 100. Струните имат относително големи диаметри, често над 1 mm, и се 

употребяват за усилване на специфични продукти – автомобилни гуми, маркучи за работа 

под високо налягане и др. Най-често струните са произведени от стомана, молибден или 

тунгстен [7]. 

Микроструктура на влакната 
Синтетичните (изкуствените) влакна са съставени от верижни макромолекулни 

микроструктури, които агломерират в части на композита, създавайки области с повишена 

гъстота, което ги доближава до кристалната структура. В композита се оформят и области 
с относително големи разстояния между макромолекулните вериги, които са с аморфна 

структура. Областите с кристалинна структура придават на влакната якост и коравина, 

докато аморфните области допринасят за техните деформируемост и потенциал за 

абсорбиране на енергия. Двата вида области имат различни характеристики и обемното 

съотношение между тях е определящо за свойствата на полимерните композити.  
Синтетичните влакна имат специфичната ориентация на макромолекулните вериги, 

която се получава от контакта на изходните стопилки със стените на дюзите при 

екструдирането на влакната и от охлаждането на повърхностния им слой при контакта им 

с атмосферния въздух. Тези влакна имат по-изразена кристалинна структура, но във 

външния им обем има некомпенсирани (остатъчни) напрежения. Полученият външен слой 

в с повишена коравина, което влияе на тяхната адхезия към полимерните матрици. При 

екструдирането синтетичните влакна се удължават (разтягане), което от своя страна води 

до тяхното вторично уякчаване, следствие на допълнителното подравняване на 

макромолекулните вериги с оста на влакното. Този ефект е съпроводен от 

пропорционално намаляване на диаметъра на напречното сечение на влакното. 

Отношението на началния диаметър на напречното сечение към редуцирания по 

гореспоменатия механизъм се разглежда като показател за разтягането. По-високите 

стойности на това отношение отговарят на по-уякчено влакно с по-силно изразена 

кристалинна структура. Повишената кристалинност на влакната повишава намалява 

тяхната пропускливост чрез намаляване дифузията на чужди молекули, като по този 

начин се повишава химичната им устойчивост. 
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Естествените (натурните) влакна от растителен произход са съставени от целулоза и 

хемицелулоза, лигнин, пектин и малки количества восъци, силикати и водоразтворими 

вещества. Те са естествен композитен материал - матрица от аморфен лигнин с 

хемицелулоза, усилена с кристалинни, целулозни микровлакна. Механичните свойства 

зависят основно от целулозата, хемицелулозата и лигнина, който играе ролята на 

свързващо вещество. Съставът на влакната от животински произход е главно от протеини 

като колаген и кератин. 

Форма на напречното сечение на влакната 
Обикновено напречното сечение на влакната има неправилна форма. При 

синтетичните влакна формата се получава в следствие на производствения процес, докато 

при естествените влакна тя е естествено придобито качество. Напречното сечение на 

влакната има съществено значение за плътността на композитите, усилени с плетени тъкани. 

Повърхност на влакната 
Повърхността на естествените влакна е подчертано неправилна, с много неравности, 

което създава условия за дифузия и механично сцепление с полимерните матрици. 

Синтетичните влакна са с относително гладки повърхности, което обяснява разликата в 

свойствата на полимерните композити, дължащо се на описаните ефекти. Състоянието на 

повърхността на влакната има съществено значение за връзката им с полимерните матрици. 

Механични свойства на влакната 
Потенциалът на влакната да се огъват без да се разрушават (гъвкавостта) е обратно 

пропорционална на коравината на влакното и радиуса на напречното му сечение. При 

даден изходен материал с намаляване на радиуса на напречното сечение се увеличава 

гъвкавостта на влакната, което позволява дори крехки влакна с високи стойности на 

еластичния модул да проявят известна гъвкавост. Повишената гъвкавост на влакната 

позволява формоването им в плетени влакна и тъкани. Намаляването на диаметъра на 

напречното сечение на влакната от друга страна води до намаляване на дефектите на 

изходния материал, което подобрява якостните им характеристики. Малките диаметри на 

напречното сечение на влакната, в комбинация с издължената им форма, позволяват да се 

увеличи носимоспособността на композита, предавайки по-големи товари на влакнестите 

пълнители, чрез полимерните матрици.  

Термични свойства на влакната 
Термичната устойчивост на органичните влакна е значително по-ниска от тази на 

полимерните матрици и това се има предвид при техния избор като усилваща (армираща) 
фаза. Коефициентът на температурно разширение зависи от произхода на материал на 

влакната. При проектиране на свойствата на полимерните композити се избира материал 

за влакната с термично поведение, близко до това на матрицата, което определя добрата 

им съвместна работа в крайния продукт. 

2.3.3. Фактори на контактния слой 
Контактният слой се формира по време на смесването на стопилките за получаване 

на полимерните композити. Както полимерните матрици, така и пълнителите имат 

разнообразни химични и физични свойства, което предопределя широк спектър на 

взаимодействията между тях в изходните стопилки. Двата гранични случая са: 
 формиране на ковалентни връзки, осъществяването на които често са в резултат на 

модификациране на повърхностите на пълнителите; 
 отсъствие на връзки, което на практика е невъзможно поради междумолекулните 

ван дер Ваалсови взаимодействия (физични връзки).  
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На практика взаимодействията са между тези два гранични случая. Полимерните 

макромолекули се адсорбират върху повърхността на пълнителите и формират контактен 
слой със специфични свойства, различни от тези на полимерната матрица и пълнителите 
(армиращата фаза). Свойствата и структурата на контактния слой зависят от много 
фактори. Обобщено слоят трябва да е химично устойчив и относително здрав, тъй като 
при механични въздействия разрушаването на полимерните композити започва с неговото 
компрометиране. Прекалено здравата връзка в контактния слой не е препоръчителна, тъй 
като повишената коравина създава условия за по-лесно и бързо разпространение на 
микропукнатините и елиминира пластичните деформации при изтръгването на влакната 
от полимерната матрица. 

Способността на контактния слой да предава усилията от външните товари през 
обема на полимерната матрица върху пълнителите (армиращата фаза) зависи от 
големината на адхезионното свързване в контактния слой между двете фази. Адхезията 
при композитните материали е сложно явление и има редица теории даващи в различна 
степен принос към цялостния процес на адхезионното свързване. Такива теории са: теория 
за омокрянето, електростатична теория, дифузионна теория, теория на механичното 
закотвяне, киселинно-основна теория, теория на отслабените слоеве, теория за химичните 
връзки в контактния слой, теория за скрепяващите агенти и др. В практиката 
повишаването на адхезията се реализира с предварителна повърхностна обработка на 
компонентите на армиращата фаза. 

3. ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА ПЪЛНИТЕЛИТЕ (АРМИРАЩАТА ФАЗА) 
Методите за предварителна обработка на повърхността на дисперсните и 

влакнестите пълнители (армиращата фаза) условно се разделят на химични и физични. 

3.1. Химични методи за повърхностна обработка 
Най-често прилагания метод за химична обработка е адсорбиране на различни 

вещества върху повърхността на пълнителите. Тези вещества проявяват химична 
активност към полимерните матрици или предпазват тяхното взаимодействие с нежелани 
вещества. За химична обработка на повърхностите се употребяват бифункционални 
съединения, с едновременно участие в състава им на органични и неорганични реактивни 
функционални групи, които формират повърхностни покрития от соли върху 
компонентите на армиращата фаза и здраво свързани органични йони с голяма дължина 
към полимерните матрици. Най-често се използват стерични киселини, метални стеарати, 
органоамини, органосилани и органоборати. В състава на тези съединения една от групите 
е с органичен произход и се избира съобразно вида на полимерната матрица, а другата в 
повечето случаи съдържа алокси, метокси, етокси или ди(метокси)етокси групи. Тези 
групи са с химична активност към хидроксилни групи, в т.ч. и с водата, като по този 
начин неутрализират влиянието им върху процесите на свързване в полимерния композит.  

Върху повърхността на пълнителите е възможно да се адсорбират многослойни 
покрития с разнородни химично активни бифункционални съединения, които улесняват 
тяхното диспергиране (пространственото разпределение) в обема на полимерната 
матрица. Обработка на повърхностите за подобряване на свойствата на контактния слой 
може да се реализира и с присаждане на ненаситени мономерни звена, близки по химичен 
състав до полимерна матрица, които при втвърдяването полимеризират и участват в 
съпътстващото преплитане и съвместната кристализация. При технологични изисквания 
за улеснено производство преди смесването с полимерната матрица пълнителите 
предварително се обработват с вещества, които намаляват взаимодействието между 
фазите. Тези пластификатори предизвикват намаляване на якостните характеристики на 
полимерните композити и увеличават тяхната склонност към деформации. Най-често 
употребяваните пластификатори са мастните киселини, но се прилагат и редица оксиданти 
и антиоксиданти съответно за създаване на тънки оксидни прокрития с цел предпазване и 
предотвратяване на последващи окислителни процеси. 
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3.3. Физични методи за повърхностна обработка 

Към физичните методи за повърхностна обработка, чрез които се повишава 

здравината на адхезионно свързване спадат плазмената обработка на повърхностите на 

дисперсните или влакнестите пълнители чрез студена или гореща плазма или с коронен 

разряд.  

3.4. Повърхностна обработка на полимерни композити, усилени с пълнители 
С течение на времето свойствата на полимерните материали, в т.ч. композити, се 

променят. Това се дължи на въздействието на пряката слънчева светлина и на контакта с 

атмосферния въздух. За защита от това въздействие повърхността на полимерните 

композити се обработват с оксиданти, антиоксиданти, стабилизатори и пигменти. За 

намаляване на техния принос за неконтролираното горене се прилагат покрития от 

антипирени – вещества, които намаляват горимостта, димообразуването и токсичността на 

газообразните продукти на пиролиза и значително забавят разпространението на пламък. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полимерните композити са сравнително нов строителен материал, но те не са 

непознати или недооценени в строителната наука и практика. Съществуват многобройни 

варианти за съчетаване на полимерна матрица с пълнители от разнообразни вещества и 

материали, които могат да се модифицират за получаване на предварително зададени 
свойства и характеристики на полимерните композити. Към изследванията, които се 

правят за подобряване на свойствата и характеристиките на утвърдените строителни 

полимерни продукти като равноправна суровина се използват пълнители от растителен 

произход, както и добити от оползотворяване на отпадъчни материали. Към момента 

техният потенциал да заменят традиционните пълнители на конструкционни строителни 

материали е подценен, поради необходимостта от многостранно изследване на 

особеностите на техните физико-механични свойства и прилагане на конкретен химичен 

и/или физичен метод за тяхното управление с цел подобряване. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИТЕЙЛИНГ НА ТЕРМАЛНИ МИНЕРАЛНИ 

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ОТДЕЛЕН ИЗТОЧНИК В ЗАВИСИМОСТ 

ОТ ВИДА И ХАРАКТЕРА НА ПОТРЕБЯВАЩИТЕ ГИ СУБЕКТИ 
И ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ 
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OPPORTUNITIES FOR RETAILING THERMAL MINERAL WATER 
QUANTITIES FROM AN INDIVIDUAL SOURCE DEPENDING ON THE 

TYPE AND NATURE OF THEIR USER ENTITIES AND THEIR PURPOSE 
 

Vasil Yordanov1 
 

Abstract: 
We analyze the opportunities for retailing thermal mineral water quantities from a specific 
source. We suggest that this be done after a more detailed substantiation of the predictable 
water quantities and after linking them to the purposes of the user legal entities. This would lead 
to a possibly more effective use of such available water resources and to the creation of a more 
competitive environment within a well-managed at the municipal level of competence. 

Keywords: 
Thermal Mineral Water Quantities, Individual Source with Outpouring Positions or Boreholes, 
Public State Ownership of Water, Delegation of Rights Over Municipal Water, Legal Entities 
using Thermal Mineral Water, Social and Economic Goals of User Entities, Opportunities to 
Allocate the Thermal Mineral Water for the Various Purposes of Its Use, Current Ordinance on 
the Payment of Thermal Mineral Water Quantities Used. 
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ОЦЕНКАТА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОДУКТИ (LCA) КАТО КРИТЕРИЙ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ 
В СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

Румяна Захариева1, Яна Кънчева2 
 
 
 

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) – 
BASED SELECTION OF CONSTRUCTION MATERIALS 

 

Roumiana Zaharieva1, Yana Kancheva2 
 

Abstract: 
Nowadays, there is an increased concern about the environmental burden of construction sector. 
A lot of measures are taken to reduce the energy, water and resource demand of buildings 
throughout their life cycle. Efforts are normally focused on the use stage of a building as it is of 
longest duration. However efficient this approach, attention need also to be paid to the other life 
cycle stages, e.g. manufacturing of construction materials and products, processes on the 
building site and end-of-life stage. Some products are of increased interest, e.g. ETICS (External 
Thermal Insulation Composite System) due to their contribution to the energy efficiency during 
the use stage of buildings. The article presents a life-cycle oriented approach to estimate the 
different variables that have impact on ETICS’ environmental footprint. The main environmental 
impacts of ETICS system using expanded polystyrene (EPS) boards as a thermal insulation are 
analysed. The effect of different thicknesses of EPS and of different renders is discussed. These 
issues are actually part of Environmental product declarations (EPDs), which are specified by 
Regulation 305/2011 for substantiating the sustainable use of construction products. EPD is 
based on a detailed life cycle analysis (LCA). Therefore, LCA can be regarded as an important 
source for estimating the initial environmental burden of a building and thus, at a design stage, 
it can serve as a tool for appropriate choice of construction products.  

Keywords: 
Construction Products, environmental footprint, EPD, ETICS, LCA 
 
 

1. INTRODUCTION 
Nowadays, sustainability of construction sector is among the key fields of industrial 

innovations. In order to assess the achieved level of sustainability a large number of parameters 
need to be considered. A modern building is required to provide technically safe, energy efficient 
and healthy environment at reasonable cost with little or no stress on environment. A variety of 
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evaluating tools, standards and building certification systems are available to assess building’s 
performance with respect to its social and economic dimension as well as ecological impact. The 
categories under evaluation are differently prioritized depending on regional factors, e.g. 
availability of resources, industrial and machinery advances, established practices, etc.  

Construction products and materials, being an irrevocable part of a building’s life cycle, 
are among the key factors to be analysed. A building has three interrelated stages of existence: 
construction, operation and demolition. Construction forms the input flows for the operation 
stage of the building, operation in turn forms the potential for reuse, recycling and landfill waste. 
Building materials are part of all three stages; they serve as an input and form the output of a 
building at the end of life stage. 

The sustainable approach for buildings has identified lifecycle-based Environmental 
product declarations (EPDs) of construction products as an important certificate of their 
environmental performance. Despite their voluntary status more and more manufacturers 
recognize EPDs as a way to improve their products and to declare responsibility for energy and 
resource efficiency. 

2. METHODOLOGY 

2.1. Life cycle assessment (LCA) and EPDs of construction products 
An EPD is “an independently verified and registered document that communicates 

transparent and comparable information about the life-cycle environmental impact of products” 

[1]. There are three types of EPDs. Type I is an eco-label approved by a third- party organization 
(governmental or non-profit organizations) indicating environmental advantages in a common 
sense based on parameters of the life cycle of products. Type II is a self-declared non-verified 
environmental claims, graphs, symbols by manufacturers used for marketing and advertising 
purposes. Type III is a disclosure of the life cycle environmental performance of products using 
pre-determined parameters. Type III EPDs are built upon Life cycle assessment (LCA).  

The LCA is a relative quantitative approach for evaluation the environmental impacts of a 
certain product, process or system. It accounts for all input and output flows and can have 
different scope (fig. 1).  

 

Figure 1. Life cycle stages and modules [2]. 
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The scope of LCA depends on the purpose of the study – cradle-to-gate (Product stage), 

cradle-to-gate with options (Product stage plus modules from the Construction, Use or End-of-
life stages), cradle-to-grave (the whole life cycle of the product) and cradle-to-cradle (the whole 
life cycle plus recovery processes and end-of-waste state). 

The content and format of EPDs are equivalent for groups of products that fulfill 
equivalent functions (e.g. ’thermal insulation') and are determined by Product Category Rules 
(PCR). These EPDs are independently verified by third-party experts and can serve as a basis for 
comparison of construction products in terms of environmental impacts. 

Development and publication of Type III EPDs is a subject of a number of CEN and ISO 
standards among which EN 15804, 15941 and 15942 [2, 3, 4] and ISO 14040, 14044 and 21930 
[5, 6, 7].  

2.2. Product description and field of application 
This study provides a closer look at the Product stage of an External Thermal Insulation 

Composite System (ETICS). 
The ETICS is intended for installation on external walls of various building types (offices, 

residential buildings, public and commercial buildings, etc.). It is composed of the following 
layers: a) Bonding (adhesive) layer, which serves to ensure the adhesion of the thermal insulation 
(b) to the insulated wall. Usually this mortar is based on cement and polymer-modified cement 
bonder; b) Insulation layer is usually of expanded polystyrene (EPS) or mineral wool. Other 
materials with low thermal conductivity such as cork, expanded polyurethane, etc. can also be 
applied. The thickness of the thermal insulating layer varies according to the requirements for the 
thermal conductance coefficient (U-value) of the insulated wall; c) Coating layer is also a 
cementitous mortar and serves to coat the thermal insulation layer and to receive the (d) 
reinforcing layer of fibre mesh (typically glass fibre mesh); e) Primer serves to improve the 
adhesion of the last, finishing layer – the Render (f). Primer is a very thin layer and its chemical 
composition depends on that of the Render; f) Render can be acrylic, silicate, mineral or silicone. 
It is a fine grained mortar. It is white, but can be coloured (prior or, rather, after its production) 
by small amount of pigments. Mechanical fixings as anchors are also used for the attachment of 
the insulation layer. They are usually plastic or of combination of steel and polymers.  

2.3. Case study of External Thermal Insulation Composite System (ETICS) 
The study is based on the EPDs of two ETICS systems.  
The first EPD is for an ETICS product “weber.therm Family”, offered by Weber, Saint-

Gobain Construction Products, Bulgaria. The Bulgarian branch of the company produces the dry 
mix for the bonding and coating layers. The system will be referred further as “Weber 
ETICS”[8]. 

The second EPD is on ETICS “CERESIT CERETHERM CLASSIC” issued by the 
Building Research Institute (ITB), Poland under ref. No. 032/2016. The manufacturer is the 
Polish branch HENKEL Operations Sp. Z o.o. of another leading construction products producer 
[9]. The system will be referred further as “Ceretherm ETICS”. It is also based on EPS boards 

which thickness varies as 10, 12, 15, 20 and 25 cm respectively. Five types of render have been 
evaluated – acrylic, silicate, mineral, silicone and silicate-silicone.  

2.4. Goal and scope of the study 
The purpose of this study is to present the main environmental impacts of ETICS system 

using expanded polystyrene (EPS) boards as a thermal insulation and to analyse the relative 
share of ETICS components on the environmental impacts and the contribution of different 
processes (supply of raw materials, transport, manufacturing, packaging). The effects of different 
thicknesses of EPS and of different renders are assessed.  
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The impacts on GWP and ODP of each ETICS component is evaluated on the base of its 

average composition and a typical production line and supply chain for ETICS.  
The input and output flows in LCI and LCIA procedures are calculated for declared unit 1 

m2 of the Weber ETICS with specified ingredients and technical performance. The same 
declared unit is used in the EPD of Ceretherm ETICS. 

The life cycle analysis of the examined products covers “Product Stage”, A1-A3 modules 
(Cradle to Gate) in accordance with EN 15804+A1 and ITB-PCR A.  

Details on Ceretherm ETICS systems limits are provided in product specific report. All 
materials and energy consumption inventoried in factory are included in calculation. In the 
assessment, all significant parameters from gathered production data are considered, i.e. all 
material used per formulation, utilised thermal energy, internal fuel and electric power 
consumption, direct production waste, and all available emission measurements.  

The modules included in the LCA for the Weber ETICS are presented in table 1. Since 
the Bulgarian manufacturer of the Weber ETICS has no control and influence on the 
manufacturing processes of the EPS plates, mechanical fixings, glass fibre mesh, primer and 
plaster, these constituents are considered in this study by their substantial composition and 
transport to the Weber ETICS manufacturer. 

Table 1. Modules covered in the LCA report for the Weber ETICS 

Weber ETICS elements 
Life cycle modules covered in the study 

A1 Raw materials 
and pre-products 

A2 Transport to 
factory 

A3 Manufacturing 
(ETICS) 

Bonding (adhesive) 
mortar 

   

EPS    
Coating mortar    
Mechanical fixings    
Glass fibre mesh    
Primer    
Render    

2.5. Life cycle inventory analysis for the Product stage of Weber ETICS (A1-A3 
modules) 

As presented on figure 1, the Product stage includes modules A1, A2 and A3 together with 
all materials, products and energy, packaging processing and its transport, as well as waste 
processing up to the end-of waste state or disposal of final residues during the product stage. 
Figure 2 shows the processes in A1-A3 modules for the bonding and coating mortar. 

Data collection and calculation procedures for Ceretherm ETICS are summarized in the 
EPD [8]. Factory-prefabricated boards made of EPS, mesh glass fibre and anchors are not 
produced by HENKEL [8]. The impacts of those products were included from databases 
Ecoinvent, EMPA, Ullmann’s, Plastic-Europe, ITB-Data, SPC and CML ver. 4.2 based on EN 
15804:2013+A1 version. 

For the Weber ETICS, all relevant inputs and outputs related to the products or product 
systems are identified and quantified. The typical production process of the bonding and coating 
mortar is presented in Figure 2. Generic data from ecoinvent v.3.3 database is used to model the 
ETICS components that are delivered by external suppliers and the manufacturer does not have 
influence on their production processes. 
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Figure 2. Modules A1-A3 (Product stage) of the bonding and coating mortar at Weber ETICS 

2.6. Life cycle impact assessment  
 The assessed impact categories are in accordance with the provisions of EN 15804. The 
herein made analysis includes the impact categories listed in table 2.  

Table 2. LCA impact categories 

Impact category Unit 
Global warming potential – GWP  kg CO2–eq.  
Depletion potential of the stratospheric ozone layer – ODP kg CFC 11–eq. 
Acidification potential of soil and water – AP kg SO2–eq. 
Photochemical ozone creation potential – POCP  kg Ethene–eq. 
Eutrophication potential – EP  kg (PO4)3-–eq. 
Abiotic depletion potential (ADP-elements) for non-fossil resources kg Sb–eq. 
Abiotic depletion potential (ADP-fossil fuels) for fossil resources MJ 
Total use of renewable primary energy resources (primary energy and primary 
energy resources used as raw materials) – RPERM  

MJ 

Total use of non-renewable primary energy resources (primary energy and 
primary energy resources used as raw materials) – NPERM 

MJ 

 

3. INTERPRETATION OF THE RESULTS 
The environmental impacts increase with the increase of the EPS thickness (from 8 to 12 

cm) as the material quantities are higher and, therefore, form higher environmental impacts (fig. 
3). As shown on Figure 3 the increase varies for the different impacts from less than 1% for 
ADP-elements to 10-20% for GWP, POCP (20%) and ADP-fossil fuels (12-14%). The increase 
of ODP, AP (10-12%) and EP is on average 5–10 % per every 2 cm EPS added. On average, the 
increase in the total use of renewable energy resources around 4% per every 2 cm of EPS and for 
the total use of non-renewable resources the increase is within the range of 12-14 %. 
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Figure 3. Increase of the environmental impact values of the Weber ETICS with increasing the 
thickness of the EPS board [8] 

LCA results of multi-component products and building elements, like the ETICS under 
study, can sometimes be difficult to predict when changes are made in the proportions of 
constituents. In this case, EPS holds for around 10-15% share of the total mass of the ETICS, but 
its contribution on some impacts is significant, so even small increases in the amount (additional 
2 cm in thickness) can cause 10-20% increase of the environmental impacts.  

For example, based on other author’s studies, the major share (around 50%) of the 
ETICS’s CO2 emissions originates from the manufacturing of the EPS (the expanding 
polystyrene process) –– figure 4. The reason is that the production process for EPS is energy 
intensive and the raw material (polystyrene) requires specific chemical treatment. Around 30 % 
of the GWP comes from the Bonding mortar, namely from its ingredients acquisition, especially 
from highly energy intensive cement production process, and from the transport of these 
ingredients. 

  

Figure 4. Contributions of different components of EPS-based ETICS to GWP and ODP. 

The same ETICS’s compounds are responsible for the depletion of the stratospheric ozone 
layer (ODP), but in a reverse order – due to the composition and manufacturing process of the 
bonding mortar, its share is around 60% in the overall ODP, while EPS layer forms around 25 % 
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(fig. 4). Such detailed assessment and interpretation of the results is crucial for identification of 
the harmful potentials of a product or product system. 

The great impact of the EPS on the overall environmental impact of ETICS has been 
confirmed by the EPD on Ceretherm. A linear relationship can be established between the GWP 
of the system and the thickness of EPS boards (fig. 5). The relationship is similar for all types of 
renders, because the render itself has a relatively limited contribution to the GWP of the whole 
system. However, at a constant thickness of EPS (10 cm), the type of Render has a significant 
effect on the environmental impact of ETICS – the GWP increases by up to 20% when the 
acrylic render is replaced by a mineral render and by about 10% when silicate, silicone and 
silicate-silicone are used instead of acrylic (fig. 6).  

  

Figure 5. Impact of EPS thickness on the GWP 
of Ceretherm ETICS [9] 

Fig. 6. Impact of the Render’s type on GWP 

of Ceretherm ETICS (EPS=10 cm) [9] 

As mentioned above, the impact ADP-fuels is formed mainly the manufacturing of the EPS 
board. It is then expected that the impact of the render’s type will be unsignificant – fig. 7. 
However, the impact of mixed silicone-silicate render on ADP-fuels is bigger by approximately 
50% compared to the other types of renders. . 

  

Figure 7. Impact of the Render’s type on ADP-
fossil of Ceretherm ETICS (EPS=10 cm) [9] 

Figure 8. Impact of the Render’s type on ADP-
elements of Ceretherm ETICS (EPS=10 cm) [9] 

 

The range of ETICS in terms of ADP-non-fuels (ADP-elements) is quite different –the 
ETICS based on silicate, silicone and silicate-silicone renders have similar environmental 
impact, the mineral render leads to a greatest impact, while the smalest impact can be identified 
with acrylic render (fig. 8). 
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Although a certain difference in renewable primary energy ressources consumption of 

different ETICS can be identified, the small absolute values do not allow to draw a certain 
conclusion (fig. 9). In terms of non-renewable energy ressources, the use of acrylic render 
ensures the smallest value of that indicator, while the mineral render involves the biggest 
ressource consumption (fig. 10).  

  

Figure 9. Impact of the Render’s type on 

RPERM of Ceretherm ETICS (EPS=10 cm) 
[9] 

Figure 10. Impact of the Render’s type on 

NPERM of Ceretherm ETICS (EPS=10 cm) 
[9] 

4. CONCLUSIONS 
The benefits from using the LCA approach in the construction sector has already been 

recognised in building certification schemes, EPDs, national strategies for sustainable 
construction and criteria for green public procurement of roads and office buildings, etc. This 
study illustrated the advantages of LCA not only for quantifying and assessing the environmental 
impacts, but also for a more sophisticated analysis regarding contributions of constituents (EPS) 
in more complex construction elements and systems (ETICS).  

It is clear from the examples in this paper that interpretation of the results from the impact 
assessment must be carefully done regarding the significance of the individual sources. This is 
particularly important for the case of multi-component systems like ETICS where the additional 
analysis confirms that contributions vary across the different indicators and identification of 
general trends is not always possible. The case with the ETICS examples is interesting as there 
can be various combinations with multitude of product types, e.g. the insulation layer can be 
from EPS or mineral wool or cork; the rendering mix can be of acrylic, mineral, silicate or other 
types, etc. It is within the potential of LCA to cover such variables in a transparent and objective 
manner. 

As a result, the LCA assessment can serve for a starting point for optimizations of the 
manufacturing of ETICS in terms factory processes and better supply chain of the products, 
including resources delivered by external companies. LCA provides methodology for evaluation 
of varying quantities and compositions of components, which can serve as a basis for 
comparison between different options and can be helpful for the decision making process during 
design and construction of buildings and construction works. 
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