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Abstract: 

Reinforced concrete is widely used in present-day residential and public buildings. It has many 

advantages as well as some disadvantages. One significant disadvantage is its large self-weight. 

An option to solve this problem is reducing the dead load of inter-floor reinforced concrete slabs 

by inserting void formers. The void formers are installed in the slab zones where the load-

bearing capacity of the floor structure is not fully used. 

The paper examines the new methods for lightening the reinforced concrete floor structures and 

the features of their implementation technology. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Още от древни времена строителите са се стремяли към по-просторни помещения, в 

които да има по-малко подпори ограничаващи пространствата в сградите. Това довело до 

откриването на нови конструкции и конструктивни методи за тяхното изпълнение, като 

например сводестите, касетираните и ребрестите конструкции. Основната идея при тях е 

редуциране на собственото тегло на конструкцията, чрез съзнателно премахване на бетона 

в опънната зона, там където той не работи ефективно и същевременно без да се променят 

якостните характеристики на носещия елемент [1].  

Най-ранният познат пример за олекотена конструкция, чрез кухини е Пантеонът в 

Рим (Фиг.1). След него има построени много обществени сгради функционалността, на 

които е изисквала големи, непрекъснати от колони и стени пространства. Използвани са 
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технологии подобни на касетирания купол на Пантеона за построяването на катедрали, 

опери, театри и др. 

 

Фигура 1. Куполът на Пантеона в Рим. 

 

Днес навлизат нови технологични методи и системи за олекотяване на 

междуетажните подови конструкции. За разлика от ребрестите и касетираните 

конструкции, които изискват по-сложен кофраж, новите системи на практика 

представляват една безгредова плоча с вградени на подходящи места в нея 

кухинообразуватели. В доклада ще бъдат разгледани технологичните особености и 

варианти на изпълнение на някои от по-популярните от тях. 

 

2. ОСНОВНИ СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ 

ПОДОВИ КОНСТРУКЦИИ 

Новите системи олекотени стоманобетонни подови конструкции навлизат с високи 

темпове в строителството не само в държавите от Европа, но и в други от целия свят. 

Благодарение на някои свои предимства, а именно: редуцираното тегло, преодоляване на 

по-големи отвори без нужда от греди, редуцирана конструктивна етажна височина, по-

кратки срокове за изпълнение на строителството, пожароустойчивост и др., те стават 

предпочитан начин за изпълнение на сградите при определени конструктивни особености. 

Технологията им на изпълнение е различна при различните фирмени разработки.  

2.1. Система Cobiax  

Идеята, на създателя на тази технология, идва от принципа за плаваемост в тежка 

течност и способността на птиците да летят. Те притежават леки и кухи кости, 

улесняващи техния полет. [2] 

В плочата се оформят множество кухини, на такива места, при които не се променят 

съществено конструктивните и характеристики. Специфичните кухини се образуват чрез 

синтетични кухинообразуватели (void formers), които са произведени от рециклирани 

материали. Поставят се в места от плочата, където бетонът не участва в поемане на 

опънните напрежения на подовата конструкция. 

Системата има два вида кухинообразувателя (Фиг.2). Първият вид (Eco–Line) са 

сферични, рециклирани полиетиленови топки. Предпочитат се за плочи с големи 

подпорни разстояния и дебелина на плочата от 40 cm до 70 cm. Диаметърът на 

кухинообразувателите е от 270 mm до 450 mm. 
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Втория вид ( Slim – Line) е по-предпочитан. Състои се от две полу-черупки, които се 

свързват помежду си. Подходящи са за по-тънки плочи с дебелина от 20 cm до 45 cm. 

Полу-черупките са с височини от 100 mm до 260 mm. Различните височини съставят 

няколко комбинации за образуване на цял елемент. Диаметърът на полу-черупките е 315 

mm. 

а)   б)  

 в) 

Фигура 2. Кухинообразуватели на системата Cobiax: 

а) Eco-line; б) Slim-line; в) Двете полу-черупки на Slim-line. 

За по-лесно полагане на обекта, кухинообразувателите се сглобяват в модулни 

клетки всяка, от които съдържа по 7 бр. елемента наредени в редица. Дължината на 

модулната клетка е 2,50 m, а височина и е от 110 mm до 230 mm. Разстоянието между 

елементите е 35 mm, както в самата редица, така и между модулните клетки.  

2.2. Система Bubbledeck  

Технологията е изобретена в Дания след провеждането на конкурс, финансиран от 

правителството, което търси нови методи за изграждане на сгради и по-специално - за 

повишаване гъвкавостта и ефективността на дизайна, използвайки сглобяеми елементи. 

Bubbledeck technology печели конкурса [3]. 

Тук, отново чрез синтетични топки (кухинообразуватели) от рециклирани материали 

се редуцира бетона в опънната зона, без промяна на нейните основни якостни 

характеристики.  

Кухинообразувателите са сферични топки с различен диаметър. Съществуват 5 

основни вида, в зависимост от дебелината на плочата. В модула може да бъде включена и 

долната армировка на плочата. В зависимост от нуждите на дадения проект, модулът 

може да бъде произведен в различни размери, но не по-голям от 16х3 m. Разстоянието 

между кухинообразувателите е 1/9 от диаметъра им. [3] 

 Кухинообразубразователите са изработени от рециклиран полиетилен с висока 

плътност (HDPE). Интегрирани са между горна и долна армировъчна мрежа, а между тях 

през определено разстояние има и допълнителни пространствени армировъчни ферми. 

Кухинообразувателите, армировъчните мрежи и пространствените армировъчни ферми 

образуват основния модул „Bubbledeck” или още наречен „bubble-reinforcement sandwich” 

(Бъбъл-армировъчен сандвич). (Фиг.3) 

Технологията на тази система за олекотяване е свързана с монтаж на сглобяеми 

елементи или полуфабрикати. Сглобяемите елементи биват 3 вида: елементи тип „А“, 

елементи тип „B“, елементи тип „C”. В зависимост от метода на изпълнение се избира 

вида на елементите, които ще се използват за плочата.  
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Фигура 3. Основният модул на системата Bubbledeck. 

 

Елементите от тип „А“ наподобяват предплоча, но с вградени в нея 

кухинообразуватели. При тях долната част на основния модул включва и пласт бетон с 

дебелина 60 mm и служи като оставащ кофраж за плочата (Фиг.4а). 

а) 

б) 

 в) 

Фигура 4. Елементи на система Bubbledeck тип „А“ а), тип „В“ б) и тип „С“ в) 

Елементите от тип „В“ представляват основния модул на системата и за 

изграждането на плоча е необходим кофраж (Фиг.4б). Елементите от тип „С“ 

представляват напълно завършени плочи с цялата необходима дебелина на плочата 

(Фиг.4в), които се монтират върху носещи стени или греди.  

2.3. Система U-boot beton  

Технологията е на италиaнската компания Daliform Group. Отново, чрез образуване 

на специфични кухини в стоманобетонната плоча се намалява собственото ѝ тегло. 

Кухинообразуватели са във формата на пресечена пирамида и имат конични 

повдигащи „краченца“ (Фиг.5). Могат да са единични и двойни. Материалът, от който са 

произведени е рециклиран полипропилен. Имат основа с големина 520х520 mm и 

различни височини. Единичните са с височина от 100÷280 mm, а двойните са комбинация 

от два единични с едни и същи размери, т.е. започват от 200 mm и най-големият двоен 

кухинообразувател е с височина 560 mm. 
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Поради специфичната си форма, при нареждането на кухинообразувателите в 

плочата се получава мрежа от взаимноперпендикулярни скрити греди. 

 

Фигура 5. Кухинообразуватели на системата U-boot beton. 

 

3. ВАРИАНТИ И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА ОЛЕКОТЕНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ 

КОНСТРУКЦИИ 

При избрано конструктивно решение на олекотената подова конструкция 

съществуват различни начини на изпълнение. Основните варанти на изпълнение на 

подовите конструкции са: монолитно, сглобяемо и смесено (сглобяемо-монолитно). 

Повечето от новите системи могат да се изпълнят по всеки един от тези варианти, но на 

обекта, съобразно конкретните производствени условия, се търси избор на икономически 

най-ефективната и целесъобразна система. 

3.1. Монолитно изпълнение 

Монолитните подови конструкции се изпълняват на местостроежа при бетониране 

на плочата без работна фуга.  

Системите предлагащи този вариант на изпълнение са Cobiax и U-boot beton. 

Предимства на тези системи за монолитно изпълнение са удобният транспорт, 

складирането и монтажа на кухинообразувателите. (Фиг.6) 

 а)    б) 

Фигура 6. Складиране на кухинообразуватели на системата Cobiax а) 

и системата U-boot beton б). 

Полагането на бетона при монолитния метод на изпълнение на съвременните 

системи за олекотяване, обикновено се извършва на два етапа, спрямо местоположението 

на кухинообразувателите. При изпълнението на първия етап се позиционират 

кухинообразувателите и се осигуряват срещу ефекта „плавателност“. Вторият етап се 
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изпълнява преди да се е образувала работна фуга между двата пласта, освен ако няма 

такава предвидена по проект. 

Последователността на процесите при монолитния метод на изпълнение на плочата е 

следната: кофриране на плочата, монтаж на долна армировка, монтаж на 

кухинообразувателите (или модулните клетки, в които са обединени няколко 

кухинообразувателя), монтаж на горната армировка, полагане и уплътняване на бетонната 

смес, грижи за бетона след полагането му. 

Всяка от системите има различни по вид и форма кухинообразуватели, както и 

правила, които е необходимо да се спазват при техния монтаж, затова ще бъдат 

разгледани поотделно. 

При системата Cobiax, за по-лесно полагане на обекта, се предпочитат модулните 

клетки от кухинообразуватели. Те могат да бъдат доставени сглобени на строителния 

обект или на полу-черупки подредени в палета и да се сглобят непосредствено преди 

монтажа им в плочата. Нареждането им става по зададена схема в проектните чертежи, 

винаги в права линия и в никакъв случай шахматообразно (Фиг.7б).[2] 

а)     б) 

Фигура 7. Нареждане на модулните клетки на система Cobiax. 

 

При полагане на бетонната смес и уплътняването ѝ чрез вибратор върху 

кухинообразувателите действа подемна сила. Поради малкото им тегло е необходимо те 

да бъдат фиксирани неподвижно. Ако е невъзможно безпроблемното фиксиране на 

модулните клетки, е необходимо бетонната смес да се положи в два пласта. Не се допуска 

образуване на работна фуга между тях, освен ако не е предвидена по проект. Полагането 

на бетонната смес в два пласта започва с ивици с ширина около 50 cm по периметъра на 

зоната, в която са разположени елементите Cobiax. Целта е да не се получи хоризонтално 

разместване на модулите в двете взаимно перпендикулярни направления. Първият слой е 

с височина 6÷8 cm, но не по-висок от борда на елемента (мястото на свързване на двете 

полу-черупки). Следва неговото уплътняване, чрез иглени вибратори (dmax=32 mm) до 

хомогенното проникване на бетонна смес под и между елементите. Максималният 

диаметър на добавъчния материал е не повече от 16 mm. Трябва да се осигури равномерно 

разпределение на бетона по височина. За контролиране на височината на бетониране може 

да се използва маркиран помощен прът (Фиг.8). 

 

Фигура 8. Контрол на височината на бетониране при система Cobiax. 
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Полагането на втория слой бетон до пълното покриване на елементите се изпълнява 

след проверка с дървена пръчка с напречни размери 3/3 cm. Първият положен пласт от 

бетонната смес трябва да се деформира пластично (при отпечатък с размери 3х3сm) при 

упражняване на натиск върху повърхността (Фиг.9). Вторият пласт бетонна смес също се 

уплътнява, като се внимава да не се причинят дефекти върху предишния положен пласт 

бетон. 

 

Фигура 9. Проверка на първия пласт бетон с дървена пръчка при система Cobiax.  

Допуска се определен процент на счупени кухинообразуватели в плочата, без това да 

попречи на нейната носимоспособност. За всеки един кухинообразувател, който има 

някакъв вид повреда се взимат съответни мерки, за да се предотврати възможното 

навлизане и задържане на вода в него. 

При системата U-boot beton кухинообразувателите се подреждат по определена 

схема, образувайки мрежа от перпендикулярни скрити греди и се свързват помежду си 

чрез недеформируеми фиксатори, които са разграфени за по-бързо определяне на 

разстоянието (Фиг.10).[4] 

     

Фигура 10. Свързване на кухинообразувателите от система U-boot beton. 

 

И при тази система полагането на бетона се извършва в два етапа, като височината 

на първия пласт не трябва да е повече от височина на коничните крачета на 

кухинообразувателите. (Фиг.11). 

При системата Bubbledeck се използват елементи от тип „В“, които включват 

кухинообразуватели, горна и долна армировка и прътови пространствени армировъчни 

фермички (Фиг.4б). Доставката на елементите е с платформени автомобили. Монтажът им 

може да е от складирано положение или от „колела”. Основният модулен елемент се 

подрежда върху кофража. Следва подготовка за бетониране, като е необходимо модулите 

да бъдат проверени и одобрени от техния производител. По време на бетониране, бетонът 

трябва да се полага равномерно без струпване на купчини на едно място. 
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Фигура 11. Монтирани кухинообразувателите от система U-boot beton върху кофражната 

форма за плоча. 

При елементите от тип „В“ полагането на бетонната смес се осъществява отново в 2 

етапа, поради подемната сила, която действа на елементите при бетонирането. В първия 

етап се полага пласт самоуплътняващ се бетон с височина 70÷100 mm. Уплътняването на 

бетонната смес е чрез иглен вибратор. 

3.2. Сглобяемо изпълнение 

При сглобяемото изпълнение подовите конструкции се изготвят предварително в 

заводски условия, след което се транспортират и складират на обекта или се извършва 

монтаж „от колела“. Този метод се предлага основно от системата Bubbledeck. 

Използват се елементи от тип „С“, които представляват напълно завършени плочи с 

различни дебелини, в зависимост от използваните кухинообразуватели и конструктивни 

изчисления (Фиг.4в). При тях е необходимо да има носещи стени или греди, върху които 

да бъдат монтирани. 

3.3. Смесено (сглобяемо–монолитно) изпълнение 

Смесеният (сглобяемо-монолитен) метод е комбинация от монолитния и сглобяемия. 

Той наподобява на предплочите - част от подовата конструкция се изготвя предварително 

извън сроителната площадка, в заводски условия и служи като оставащ кофраж за 

останала част от плочата. И трите системи предлагат този вид метод, но най-застъпен е 

при системата Bubbledeck (Фиг.12). 

 а)   б) 

Фигура 12. Предварително изготвени елементи от плочата 

от системата Bubbledeck а) и системата Cobiax б). 
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Прилагат се елементи от тип „А“, които представляват предплоча, но с вградени в 

нея кухинообразуватели. При тях долната част на основния модул включва и пласт бетон 

с дебелина 60 mm, изпълняваща ролята на оставащ кофраж за плочата (Фиг.4а). 

 Изграждането на плочата с елементи тип „А“ се осъществява в няколко етапа: 

Кофриране (или изграждане на временни подпори), доставка, складиране и монтаж на 

модулните единици, монтиране и фиксиране на допълнителна носеща армировка, 

кофриране на страниците на кофража, подготовка за бетониране, проверка на модулите 

“Bubbledeck”, бетониране, отстраняване на временните опори (декофриране). Не се 

позволява премахването на временните подпори, преди плочата да е набрала 

необходимата якост. При необходимост може да се осъществи и преподпиране на 

предходната плоча. 

Доставката на модулните елементи е с платформени автомобили, с дължина от 12m 

до 13,60m. Модулите се складират един върху друг на максимална височина 2,50m и с 

максимално общо тегло до 29t (Фиг.13а). Най-добрият вариант е да няма временно 

складиране на модулите на площадката, а да се осъществи монтаж от „колела“ директно 

върху временните подпори. Модулите трябва да бъдат захващани и повдигани единствено 

чрез пространствените прътови армировъчни ферми (Фиг.13б). 

 а)  б) 

Фигура 13. Доставка а) и повдигане б) на елементи от системата Bubbledeck. 

 

Въпреки високата точност, с която са изготвени модулите има вероятност за 

неплътно допиране на отделните модули. Запълването на разликата става или с разтвор, 

или със силиконов уплътнител, но не и с пяна. 

Преди полагането на бетона е необходимо модулите да бъдат проверени и одобрени 

от техния производител. По време на бетониране бетонната смес трябва да се полага 

равномерно навсякъде и да се избягва струпване на купчини на едно място. 

Уплътняването ѝ е чрез иглен вибратор. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всяка една от разгледаните в доклада нови ситеми за олекотяване на междуетажните 

конструкции има своите предимства, недостатъци и технологични особености. 

Изборът на вариант за изпълнение на олекотена подова конструкция се диктува от 

различни фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при формиране на крайното 

решение. Едни от критериите за анализ и сравнение на технологиите са: трудоемкост на 

процесите, продължителност на изпълнение, себестойност, транспорт и складиране, 

налична механизация на строителния обект, степен на заводска завършеност на 

предлаганите елементи или полуфабрикати, специфични изисквания на технологията и 

сложност на изпълнение и др. 
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Уместно е да бъде направен предварителен анализ и тогава да се избере 

икономически най-ефективната и целесъобразна ситема за изпълнение на сградата или 

част от нея. 
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