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Abstract: 

New innovative possibilities for improvement of structural-mechanical and technological 

parameters of the conventional fiber-reinforced cement composites are analyzed. Based on a 

comprehensive approach for targeted inclusion in their composition of new effective chemical 

modifiers - highly water-reducing chemical admixtures, internal crystallization and shrinkage-

compensating ones, special high-performance technological capabilities for the use of these 

innovative composite systems are outlined. 
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1. ИНОВАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Както вече бе подчертано в първата част на доклада, различните конструктивно-

технологични приложения на дисперсно-армираните композитни системи предявяват 

диференцирани изисквания преди всичко към проектирания рецептурен състав. 

Последният, разбира се съчетан с правилни апликаторски дейности, е в основата на 

търсените технически характеристики за постигане на повишена дълготрайност. 

 Принципно в настоящото изложение усилията ни са насочени в три различни 

аспекта на подобряване представянето на тези композити, с ключова дума 

„минимизиране“.  
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Има се предвид търсене на възможности за минимизиране на 

водоциментното/(водосвързващото) отношение, минимизиране проницаемостта на 

получаваното сечение и минимизиране на съсъхвателните процеси в различните фази на 

структурообразуване и формиране на якостно-деформационни характеристики. 

1.1. Водоциментово отношение 

За минимизиране на водоциментовото отношение включването на високоефективни 

силно-водоредуциращи химични добавки (High range water Reducing Admixtures - 

HRWRA) състава на бетона е наложително. 

Повечето от наличните на българския пазар такива добавки от поликарбоксилатен 

тип (HRWRA-PCE) предоставят възможност за намаляване на водоциментовото 

отношение (w/c) до необходимите нива - практически необходими стойности под 0,50 при 

осигурена обработваемост в рамките на консистенция S3 или S4.  Тук следва да се има 

предвид и фактът, че при обичайните стойности на участие на дисперсна армировка от 

конструктивни стоманени влакна в рамките на 15-30 kg/m3, в зависимост от техния тип и 

геометрични характеристики, обработваемостта на бетонна смес рязко се понижава. 

Последното повишава изискванията към осигуряването на ефективна висока степен на 

водоредукция от страна на химичните добавки. 

За съжаление, обаче, принципно и практически е установено, че повечето от 

HRWRA-PCE силно затрудняват и, понякога, правят невъзможно качественото 

изпълнение на отделните технологични операции при изпълнение, особено при 

машинното шлайфане на индустриални бетонни настилки. 

По този начин в актуалната производствена практика се оформя на пръв поглед 

непреодолимо противоречие - изискването за минимизиране на w/с, макар и на пръв 

поглед лесно осъществимо със споменатия тип добавки, се оказва че внася редица 

затруднения от чисто технологични съображения. 

Горе-казаното дава основание за стартиране на комплексна изследователска 

програма за провеждане на сравнителни изследвания, насочени към оценка на 

приложимостта и ефективността от включване на различни  HRWRA-PCE в състави на 

бетона за изпълнение на индустриални дисперсно-армирани бетонни настилки. 

Програмата включа следните етапи: 

▪ проектиране на оптимален състав на бетон за провеждане на експериментите; 

▪ избор на различни HRWRA -  предложения на различни производители чрез 

техните представители в България; 

▪ лабораторни изпитания за комплексна оценка на ефективността на широк кръг 

HRWRA; 

▪ рационален избор на определен брой HRWRA за провеждане на изпитания в 

реални производствени условия; 

▪ промишлени изпитания със следена на критични показатели, вкл. технологични 

особености при машинно шлайфане; 

▪ критична оценка с изводи за приложимостта на HRWRA в състави на бетони за 

дисперсно-армирани индустриални бетонни настилки. 
 До голяма степен тази програма вече и изпълнена, в резултат на което е налице 

съответна спецификация на добавки от този тип за конкретни технологични приложения 

на дисперсно-армирани композитни системи [1,2]. 

 

1.2. Повишаване непроницаемостта на сечението 

Освен чрез минимизиране на водоциментвото отношение, включването в 

рецептурния състав на дисперсно-армирания композит на иновативни модификатори е 

съвременна тенденция, основана на специфичното отнасяне на т.н. вътрешно-
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кристализационни добавки. По същество това са продукти от ново поколение, 

допринасящи за допълнително и перманентно структурообразуване във втвърдилия 

композит при контакт с вода от различен произход в различни периоди на експлоатация. 

 В тази посока нашите изследвания са съсредоточени върху способността на 

вътрешно-кристализираща химични добавки от серията KRYSTALINE® (KRYSTALINE 

Add1, KRYSTALINE Add HD, KRYSTALINE 2,5 HD и пр.) да подобряват структурно-

механичните характеристики на втвърдилия композит [3-8]. 

Така например KRYSTALINE Add1 е ново поколение 4-G (тримерно в бетонното 

сечение, плюс перманентна във времето на проявление и активно действие) 

кристализираща добавка за бетони и разтвори, проектирана да хидро изолира и повиши 

дълготрайността на бетона чрез прилагане на нова вътрешно-кристализационна 

технология, основана на хидрофилно развитие на допълнителни хидратационни процеси в 

процеса на структурообразуване в бетона. В присъствие на вода, добавката реагира с 

активните продукти на хидратация на цимента, в резултат на което се формират нови 

неразтворими калциево-силикатни хидратни образувания, които запълват порите и 

капилярите в сечението. Те се превръщат в интегрална част от циментовата паста в 

структурата на бетона, в резултат на което се възпрепятства проникването на вода  под 

налягане. Дозира се 1,0 kg/m3 бетон. 

 KRYSTALINE Add1 минимизира порьозността на бетонното сечение, вътрешно-

присъщата му нееднородност и наличие на микродефекти, което увеличава неговата 

дълготрайност. Протичащите допълнителни хидратационни процеси в различни пеиоди на 

експлоатация осигуряват не само повишена водоплътност на бетона, но също така 

създават възможности и за самозапълване/самовъзстановяване (self-healing) на 

микропукнатини от различен произход без допълнителна обработка.  
 

1.3. Минимизиране на съсъхването 

Съсъхването на циментовите бетони е присъща тяхна характеристика, водеща до 

обемни изменения, които потенциално създават предпоставки за развитие на 

пукнатинообразуване и интегрално снижаване на дълготрайността на изградените 

конструкции и съоръжения.  Елиминирането на негативните последици от развитието на 

съсъхването във всичките му разновидности (автогенно, пластично, температурно-

влажностно и карбонизационно) се базира на оптимизиране на комплекси рецептурно-

технологични фактори, включително и на използването на иновативни химични продукти 

– главно минимизиращи и/или компенсиращи промяната на обемните изменения при 

свързване и втвърдяване на бетона. 

 В последните години в световната и българска практика навлизат нови иновативни 

продукти с насоченост към компенсиране на съсъхването чрез иницииране на химични 

процеси на първоначално управляемо увеличаване на обемните размери, водещо до 

частично или пълно компенсиране на негативния ефект от съсъхване в бетона. За разлика 

от известните типове компенсиращи съсъхването специални цименти, тези иновативни 

химични агенти все още не са стандартизирани, въпреки наличието им в продуктовата 

гама на различни производители. Това затруднява ефективното им използване.  

 В резултат на широки наши изследвания са получени оригинални научни 

резултати, потвърждаващи ефективността  от използването на компенсиращ съсъхването 

специален модификатор KEPTONITE за обикновени бетони, специфициран като 

разширяващ агент от т.н. type G, в съответствие с определенията на ACI Technical Report 

223-10 Standard Practice for Use of Shrinkage-Compensated Concrete, за използването на 

който е издадено БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ (БТО) 

№0192/01.03.2021 г. 
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 KEPTONITE се получава след изпичане при специален температурен режим на 

специфичен тип СаО (с произход Южна Америка), в резултат на което, в процеса на 

хидратация на бетона, се формира портландит Ca(OH)2 с активно разширяващо действие в 

първите 24-48 часа от началото на процеса. 

KEPTONITЕ представлява иновативен продукт, способен да противодейства на 

естествените процеси на съсъхване на циментовите композити, като редуцира тяхната 

микро-порьозност и предизвиква уплътняващ ефект. Специфичното му действие  

компенсира обемното съсъхване, като, в специални случаи може да го преодолява 

напълно да степен на контролирано самонапрягане. По този начин при проектиране 

състава на бетона може да се постигне определено контролирано  ниво на разширение, 

чрез което да се повишат физико-механичните свойства на бетона, както и неговата 

корозионна устойчивост. В зависимост от дозировката продуктът пряко влияе позитивно 

на характеристиките, както на ниво бетонна смес, така също и на втвърдилия композит. 

След хомогенизиране в състава на бетона KEPTONITЕ пряко влияе на протичащите 

хидратационни процеси, като предизвиква обемно разширение, което противодейства на 

процесите на съсъхване в различните му фази. По този начин се повишават 

интермолекулярните структурни параметри, което от своя страна повишава физико-

механичните и структурни характеристики на втвърдилия бетон, като повишава и 

неговата корозионна устойчивост при агресивно въздействие. 

KEPTONITЕ е хидратационен активатор за професионално използване в състави на 

циментови бетони и разтвори, като повишава техните физико-механични и структурни 

характеристики и компенсира вътрешно-присъщото им обемно съсъхване. По такъв начин 

циментовите композити с нейно участие са с напълно компенсирано съсъхване, 

елиминирано пукнатинообразуване и минимизирана порьозност.  

 

 
Фигура 1. Кинетика на развитие на процесите на разширяване/съсъхване във функция от 

количественото участие на KEPTONITE 

 

KEPTONITЕ се влага в състава на бетона по време на производството му в 

бетоновия център по обичаен начин. За повишаване на ефективното действие, 

необходимото количество се влага след като половината от направната вода е постъпила в 

бетоносмесителя. Използването му не изисква допълнително време за хомогенизация, 

различно от стандартното такова. 

KEPTONITЕ се дозира в рамките на 5-20 kg/m3 в зависимост от зададените 

проектни нива на разширение. При използване на цимент заместващи материали 
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(например тецова пепел), тяхното участие следва да се отчита на база тяхната 

хидравлична активност. Разширяващото и уплътняващо действие се интензифицира при 

по-ниско водоциментово отношение и повишено циментово съдържание. 

 Налице са множество наши изследвания [9-12], свързани със специфичното 

отнасяне на този продукт, свързано с различна ефективност на компенсиране на 

съсъхването, във функция на използвания тип цимент и количественото участие на 

разширяващия агент -  Фигура 1. 

За разлика от други компенсиращи добавки KEPTONITE е базирана на един 

единствен гранулометрично оптимизиран компонент, осигуряващ множество предимства 

– ниска средна разходна норма, равна на около половината от тази на други продукти, 

отпаднала необходимост да се комбинира с други редуциращи съсъхването добавки, 

ранно проявление на разширяващо действие с необходимата стабилност, без 

задължително „мокро“ отлежаване на положения бетон, значими икономически 

предимства, и пр. 

Към момента този оригинален продукт е широко използван в иновативната практика 

за проектиране и изпълнение на безфугови индустриални бетонни настилки с големи 

еднодневни полета (от порядъка над 2000 m2), ограничени с дилатационни фуги, както и 

като част от специални проектирани самоуплътняващи състави за замонолитване на 

анкерни групи на производствени технологични линии [9], Снимки 1 и 2. 

 

  
Снимка 1.  

Технологична линия ЕТЕМ 

Снимка 2.  

Технологична линия ЕТЕМ -  анкериране 
 

За унифициране на изпитвателните процедури за оценка ефективността на такива 

продукти вече е направено мотивирано предложение за стартиране на съответна 

процедура за тяхното стандартизиране [12]. 

 

2. ИНОВАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Съвместното използване на определен кръг силно водоредуциращи химични 

добавки, съчетани с такива за компенсиране на съсъхването и повишаващи 

непроницаемостта на сечението, предоставят широки възможности за множество 

иновативни приложения на дисперсно-армирани цимент-съдържащи композити. По-долу 

се прави кратко обобщение на нашата собствена изследователска, проектантска и 

експертна работа в тази насока. 

 

2.1. Иновативни хибридно дисперсно-армирани индустриални бетонни настилки 

Съществуващите  възможности за получаване на високотехнологични бетони с 

минимизирано водоциментово отношение, компенсирано съсъхване на базата на 

използването на KEPTONITE и вътрешно-кристализационни добавки от продуктовата 

гама на KRYSTALINE предоставя иновативни перспективи за проектиране и изграждане 
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на външни и вътрешни хибридно дисперсно-армирани индустриални бетонни настилки с 

повишени експлоатационни показатели и дълготрайност, включително и при въздействие 

на комбинирани агресивни въздействия. 

 

   
Снимка 3. 

KEPTONITE 

Снимка 4. Вътрешни 

безфугови индустриални 

бетонни настилки 

Снимка 5. Вътрешни 

безфугови индустриални бетонни 

настилки 

 

 С нарастваща значимост са безфуговите вътрешно-разположени диспeрсно-

армирани индустриални бетонни настилки от серията KEPTA Joint Less® и KEPTA Joint 

Free®, като са налице добри практики за еднодневни полета от над 2400 m2, вкл. такива и с 

неправилна геометрична форма при съотношение на линейните размери в план доста над 

обичайните граници на това съотношение от 1,5 - (Снимки 3-5). 

 

   
Снимка 6. Снимка 7. Снимка 8. 

 

Специално за външни настилки, поставени под въздействие на силно агресивни 

фактори, възможностите за повишаване непроницаемостта на сечението е ключов фактор 

за тяхната дълготрайност. Такъв тип външни настилки са тези от гамата KEPTA 

EхTERNAL® с доказана висока ефективност, вкл. и при експлоатация в условия на 

многократно повтарящи се цикли „замразяване-размразяване“ и частична химична агресия 

(Снимки 6-8). 

 

2.2. Ремонт на кородирали носещи конструкции чрез торкретиране 

Пример за успешен ремонт и възстановяване на сечения на кородирали ст.б. високи 

промишлени конструкции с методите на „мокрото“ торкретиране на иновативни хибридно 

дисперсно-армирани тънки репарационни слоеве с участие на споменатите по-горе 

вътрешно-кристализационни и компенсиращи съсъхването добавки са силозите за лека 

сода на СОЛВЕЙ СОДИ АД, гр. Девня (Снимки 9-11). Разработен е специален работен 

проект с всички реквизити по ЗУТ изпълнение на ремонтните работи, включващ и 

проектиране на съответни ремонтни торкретни състави на дисперсно-армираните бетони. 
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Снимки 9-11. Ремонт на силози за лека сода СОЛВЕЙ СОДИ АД 

 

Същото се отнася до възможностите за усилване носещите конструкции на сгради от 

смесен тип – монолитен стоманобетон и тухлена зидария – Снимка 12. 

 

2.3. Инфраструктура и укрепване на скатове 

 

   
Снимка 12. Снимка 13. Мостови 

конструкции на АМ 

„Хемус“ 

Снимка 14. Скатове над яз. 

„Луда Яна“ 

   
Снимка 15. Скатове над яз. 

„Луда Яна“ 

Снимка 16. Скатове над АМ 

„Люлин“ 

Снимка 17. Скатове над АМ 

„Люлин“ 

Предвид тежките условия на експлоатация редица инфраструктурни съоръжения 

(пътни мостове, тунели, галерии, скално-скатни укрепвания и пр.) са реновирани по 
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описаната система с използване на иновативни дисперсно-аримани торкретни състави – 

Снимки 13- 17. 

 

2.4. Басейни и водни съоръжения 

Подобен подход е успешно приложен за ремонт и възстановяване 

експлоатационната годност на външния спа-басейн на хотел „Хисар“ в гр. Хисаря 

(Снимки 18-20), както и за реновацията на изкуствено езеро с алпинеум в „Западен парк“, 

гр. София (Снимки 23-25). 

 

   
Снимки 18-20. Спа-хотел „Хисар“ 

 

  
Снимка 21. Басейн спа-хотел „Аугуста“, 

гр. Хисаря 

Снимка 22.  Фонтан централен площад, 

гр. Враца 

 

   
Снимки 23-25. Изкуствено езеро „Западен парк“ 

 

3. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНОВАТИВНИ ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ 

КОМПОЗИТИ 

 За качествена оценка на иновативността на коментираното ново ниво на 

представяне на дисперсно-армираните композити, освен определянето на 
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конвенционалните якостно-деформационни (механични) характеристики, налице са 

авангардни възможности за провеждане на модерни изследвания с използване на преки 

физични методи за охарактеризиране на техните вътрешно-структурни особености. По 

този начин се формализира пряка връзка по разгърнатата изследователска верига „състав-

структура-свойства“. Част от използваните подобни методи са споменатите по-долу, чрез 

чиито резултати още по-категорично се дефинират високите показатели на предложените 

иновативни дисперсно-армирани циментови композити. 

 

3.1. Рентгено-фазов анализ 

Рентгено-фазовият анализ е основен пряк физичен метод за изследване на фазовия 

състав и фазовите изменения в кристалната решетка на втвърдили силикатни композити 

(циментови бетони и разтвори). 

  
Фигура 2. Обикновен торкретбетон (МС), 

използван за ремонта на силозите за лека 

сода в СОЛВЕЙ СОДИ АД 

Фигура 3. Иновационен торкретбетон 

(WS), използван за ремонта на силозите за 

лека сода в СОЛВЕЙ СОДИ АД 

 

3.2. Диференциално-термичен анализ 

Диференциално-термичният анализ е метод, който също принадлежи към набора 

преки физични методи за изследване на кристалния строеж в силикатни композити. 

Основава се на характерната особеност на хидратните образувания в циментовия камък да 

дехидратират в точно определен температурен диапазон. Съответната дехидратация 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.  

 

  

Фигура 4. Обикновен торкретбетон (МС), 

използван за ремонта на силозите за лека 

сода в СОЛВЕЙ СОДИ АД 

 

 

Фигура 5. Иновационен торкретбетон 

(WS), използван за ремонта на силозите 

за лека сода в СОЛВЕЙ СОДИ АД 
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3.3. 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 – Фигура 6. 
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Фигура 6. Обща порьозност на 

обикновен бетон (МС) и такъв 

с KRYSTALINE Add1 (WS) 

Фигура 7. Контролен бетон 

без добавка 

Фигура 8. Бетон с 

KRYSTALINE Add1 

 

3.5. Нискотемпературна газова адсорбция (ВЕТ метод) 

Методът Brunauer-Emmett-Teller (BET) дава възможност за анализ микро-порьозната 

структура на тези композити - специфична повърхност (SBET), общ (тотален) 

адсорбционен обем на порите (Vt) и среден диаметър на порите (Dav). По-долу са 

представени сравнителни резултати за тези показатели на обикновен торкретбетон (МС) и 

иновационен такъв (WS), използван за ремонта на силозите за лека сода в СОЛВЕЙ СОДИ 

АД. 

 
Снимка 26. 

Автоматизирана статично-

обемна адсорбционна 

апаратура Quantachrome 

Instruments NOVA 1200е  
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Фигура 9. Обща микро-

порьозност – 28 дни 

обикновен торкретбетон 

(МС) и иновационен 

торкретбетон (WS) 
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Фигура 10. Разпределение на 

микро-порите по диаметър –

обикновен торкретбетон (МС) 

и иновационен торкретбетон 

(WS) 

 

3.6. Компютърна томография  

Рентгеновата компютърна томография е нов безразрушителен метод с възможности 

за разширено приложение в материалознанието – Снимка 27 и 28. Той позволява да се 

визуализира вътрешното пространство на непрозрачни твърди тела, като по този начин се  

изследва вътрешната им структура на микроскопично ниво. Пробното тяло се сканира, 
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като се създават множество двуизмерни разрезни изображения, отчитащи изменението в 

плътността и химичния състав на изследвания материал. 

 
 

Снимка 27. Снимка 28. 

  
МС обикновен бетон WS високотехнологичен бетон 

Diam., mm WS MC 

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 11. Разпределение на порите по диаметър 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализирани са нови иновативни възможности за подобряване структурно-

механични и технологични показатели на конвенционалните дисперсно-армирани 

циментови композити. На база комплексен подход за целенасочено включване в състави 

им на нови ефективни химични модификатори - силно-водоредуциращи химични добавки, 

вътрешно-кристализационни и компенсиращи съсъхването, са очертани специални 

високоефективни технологични възможности за използване на тези иновативни 

композитни системи. 
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