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AND DEFORMABILITY INVESTIGATION
V. Stojanov1, A. Popazov2
Abstract
The Compozits with organic stuff from wood of one-year vineyard branches (so called Lozolit)
have mechanical characteristics high enough to produce different building constructions.
This article examines issues of strength and deformability of Losolit Panels.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ
ЛОЗОЛИТОВОЫХ ПАНЕЛЕЙ
В. Стоянов, А. Попазов
Резюме
Композиты с органическим наполнителем из древесины однолетней виноградной лозы
(называемый лозолитом) обладают достаточно высокими механическими характеристиками,
чтобы изготавливать различные строительные конструкции. В настоящей статье рассмотрены вопросы прочности и деформативности панелей из лозолита.
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The Compozits with organic stuff from wood of one-year vineyard branches (so called Lozolit)
have mechanical characteristics high enough to produce different building constructions [1].
This article examines issues of strength and deformability of Losolit Panels on base of polymeric bounding agent (The Polyurethane foam the trademark PUF – 319 – 1) [1].
When three-layer Panel is projected, there are two principally different approaches of design
possible. The first one is when the middle layer does not assimilate the normal tension and works on
displacement only (the value of elastic modulus of the middle layer is not big). The second approach intends to use as the middle layer Lozolit with value of elastic modulus able to resist the normal tensions.
In the first case, after defining the value of bend moment М and cross power Q, we determine
the limiting normal tension for accepted boarding section of specific material with design resistance
Rr:

Fig. 1. The Three layer panel
N = Rp⋅b⋅δ,
where b – the Panel width, δ - the Boarding thickness.
Then we define the height of section in boarding axis’s from perceive N condition
h0 = M/N.
The final value h0 is defined after checking the condition of work of the middle layer on displacement (Rсh)
h0 = Q/b Rсh
Then, after defining of the value of resistance moment, the calculation of normal tensions in
boarding’s and tangent tensions in the middle layer is made.
In the second case, when elastic modulus of Lozolit (EL) forms noticeable value from elastic
modulus of the boarding EL ≥ 0,1Egen we ought to include together with the boarding in the perception of normal tensions also the middle layer. Besides, when defining according to the second limiting state, it is necessary to take into consideration the bending harshness, which visibly assists to
decrease deformability.
The Analysis of the last engineering solution in the area of reinforced wood structures is pointing at the possibilities of usage of modern approaches to make armoured Lozolit. It is a method of
layered armouring [2]. In this case the possibilities are opened to use as a middle layer the low
module brand of Lozolit, when the high module layer permits by 2-3% armouring to increase carrying force of Lozolit Panel by 2,4 – 5,2 times.
The experimental investigations were made during the testing process of more then ten Panels
of different types and sizes: several all-molded Lozolite Panels without boarding’s by dimensions
3000×1000×60mm, 2000×500×70mm, 1500×500×50mm.
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The results of the tests for Lozolit Panels without armouring showed satisfactory carrying
force, but their deformability correspond to elastic modulus of Lozolit. The tests were made by
loading stages of 0,15 Рcal. When the load reached 0,5 Рcal, the Panel was taken to endure the load
during 24 hours, then by the load of 0,8 Рcal the Panel consistently was taken to endure during 48
hours. The character of the growing of the center shifting of the Panel points at the development of
plastic deformation (Fig. 2), which is quite prognosable for all-molded Lozolite Panels. The Panel
destruction was preceded by the increase of deformation inside the stretched zone until 2 – 3% with
exfoliation of binder and stuff.

Fig. 2. The Cripple Curves for the Panels without armature. - - - - theory, — practice.
The Results of the tests prove the necessity of strengthening the Panel construction through
layered armouring in order to increase its carrying force.
Inside the Lozolit Panel without armouring the creep deformations were increasing during all
testing period (Fig. 2). The unsettled creep deformation is connected with the fact, that the value of
acting tensions exceeded 50 – 60% from the breaking point of material. In these cases the creep will
be caused by accumulation of the damages inside the vine stuff and tensions redistribution between
areas that have damages.
The armored Losolit Panels had dimensions 2000×500×70mm и 1500×500×50mm. There were
made single and double armoring by metal nets of 2mm shanks diameter with the mesh size of
25×35mm or by 4 mm armature diameter of brand Wr – 1. The Lozolit Elastic modulus came to
1400 MPa.
The harshness of the Panel with double armoring was four times higher then of those without
armature. According to their structural indications the Panels with single armoring are in the middle
between the ones without armoring and the ones with double armoring.
The results of long-run tests presented that tension relaxation in the Panel with single armoring
takes place within several days and it leads to equilibrium condition (Fig. 3).
The analysis of tests results is allowing us to claim that Lozolit armored Panels allow to use
complete strength resource of Lozolit. It is connected with visible difference between limited deformation values of Lozolit and armoring. So, for Lozolit the limited deformations value by stretching and pressuring come to 2,2% и 1,4% accordingly, but for armoring (the deformations corresponding to liquid limit) equals to 0,15 – 0,35%, which testifies that the stresses inside the armature
will get to liquid limit before strength of Lozolit will be used up. It will happened always when the
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high-modulus material is used within the zone of highest stresses with precondition that the lowmodulus material has bigger value of limited deformations then the high-modulus material.
The conducted tests reveal the possibilities of using Lozolit Panels as fence structures, because
they have low weight and high carry force.

Fig. 3. The relaxation inside the Lozolit Panel with single armature.
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NEW THERMAL INSULATION MATERIALS IN BUILDINGS
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Abstract
Thermal protection in building enables the protection of building construction, prevents the
construction damages, ensures heating energy savings and provides better living spaces.
New regulations are aiming towards more rigid standards in the thermal insulation of
buildings.
That requires a considerable growth of thermal insulation production and calls for the invention
of new materials.
The paper gives the overview of the modern thermal insulation materials, their application in
buildings and the analysis of their characteristics.
Key words: thermal protection, insulation, new material.
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Thermal insulation is the basic component of modern buildings and the fundamental element
that is fitted into the building structure in order to prevent the construction damages, uneconomical
and irrational energy consumption used for heating and cooling of the building and to enable the
favorable microclimate conditions and standards of the housing.
Modern materials used for thermal insulation must have the following characteristics in order
to meet the required conditions:
• good thermal conductivity,
• necessary strength, steadfastness of forms, vapor permeability, non-combustibility or
non-absorption of water with regard to the placement of thermal insulation in building
elements,
• resistance to ageing, decay, chemical neutrality and environmental acceptability
Contemporary environmental trends and the increased demand for the energy saving
increasingly dictate the needs for thicker layers of thermal insulation. Thus, the modern materials,
selected and used in production of thermal insulation, are characterized by low density (10150kg/m²) as well as low thermal conductivity (λ=0.025-0.050W/mK) and the minimum thickness
of such thermal insulation achieves the required thermal insulation values.
Thermal insulation materials must have high compressive strength due to specific location of
thermal insulation at particular structures above which roads, parking places, warehouses, etc., are
planned. The predetermined minimal compression strength is required when floors, roofs or contact
façades are made, i.e. when the insulation must have a defined tensile strength.
Depending on the place of installation within the building and the fire prevention regulations
applicable to certain type of structure two types of insulation are built in: combustible and noncombustible thermal insulations. According to the combustion rate the materials are divided in two
classes: class A and B. Class A includes the non-combustible materials (also divided into 2 subgroups: A1 and A2), and class B includes combustible materials (divided in three sub-groups: B1,
B2 and B3. The materials included in sub-group B3 are not allowed to be used in building
construction). According to the latest European combustibility classification the materials will be
sorted in classes from A to F (the materials from group F are not allowed to be used in building
construction).
Thermal insulation materials are frequently and successively exposed to heat and dampness but
must not exhibit the changes in their forms: swelling, shrinking, etc. In places where thermal
insulation is directly exposed to the impacts of precipitation or underground waters it must not
absorb water, i.e. it must preserve its thermal and physical characteristics under the impact of water.
These characteristics are, in general, obtained by production of foam structure with closed air cells.
The development of such products (e.g. extruded polystyrene) solves a series of constructive details
in modern building such as: insulation of basements, building base, flat roofs, etc.
Minimal duration and steadfastness of the required characteristics of thermal insulation is 50
years. Depending on the selection of thermal insulation material for a particular construction it must
be installed in the way that is the most adequate to its characteristics (protected from possible
decay).
Modern trends encourage environmental awareness with regard to production and application
of different expendable products, among which is also, needless to say, thermal insulation. The
growing need for energy saving additionally stimulates their application and, thus, increases the
interest for invention of new production models made out of different raw materials. One of the
contemporary, relevant parameters of environmental approach to the mentioned problem area is the
possibility of recycling. During the mid-eighties the scientists initiated the study whose primary
goal was to identification of thermal insulation which can be produced from recycled or renewable
material.
Several suitable raw materials have been found:
• paper, which is used for insulation made out of cellulose
• glass, which achieves adequate thermal characteristics by creating the foam structure
• plastic, which is used in several types of plastic foams
• slag, which is used in production of wool slag
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Until today the whole series of thermal insulation materials from various organic and inorganic
recycled raw materials was invented and launched to the market trying to find their place in modern
building construction and relying on the environmental awareness of the constructors and the users
of the future buildings.
According to the origin we classify thermal insulation materials into the following groups:
• organic thermal insulation materials – natural
• organic thermal insulation materials – artificial
• inorganic thermal insulation materials
• thermal insulation materials of composite origin (multi-layered)
• special thermal insulation
According to the form the thermal insulation are classified into the following groups:
• boards (hard, semi-hard)
• rolls (bundles, bales) –felts
• bulk material and special forms
The boards are most commonly used for insulation of the walls, floors and flat roofs, i.e. in
places where thermal insulation must have sufficient strength. Thermal insulation in rolls is
characterized by softer structure and lesser weight and is used for sloping roofs and lighter
structures, and also in places where the particular areas are filled with thermal insulation. Bulk
materials are usually mixtures suitable for blowing into the closed areas or spraying on the specific
base where the thermal insulation mixture of liquid consistency foams and hardens; some are strewn
such as Perlite powder or the granules of expanded polystyrene which are most commonly used in
floor structures.
With regard to specific demands within the architectural structures the surface of thermal
insulation is treated, one-sidedly or on both sides, in various ways:
• treatment of the mineral wool surface by phenol (wind barrier)
• lining of mineral wool by glass voal (wind barrier)
• lining of Al or PE foil (vapor barrier)
• lining with tar boards (protection of weaker vapor barriers)
• lining with natron paper (protection)
The type and the location of lined layer (or testament of the surface) must be strictly defined by
calculation of thermal diffusion (vapor barrier on the wrong side is a common mistake in design).
Modern technologies greatly contributed the development of the methods for production of
thermal insulation of exceptional insulating values.
Some of the types of thermal insulation materials are:
• transparent thermal insulation for solar absorbers,
• reflecting foils for insulation from heat radiation (IR radiation),
• vacuum insulation panels,
• ceramic thermal reflective coatings.
Transparent thermal insulation absorbs and transfers the heat to the interior part of the structure
or to systems for additional heating. The effect of such thermal characteristic has been achieved by
a large number of horizontally placed narrow tubes, closed on both sides by glass or polycarbonate
covers. The horizontal placement of the tubes, due to low inclination of sun rays in winter enables
the passing of thermal radiation, while in the summer, due to steeper inclination of sun rays, the
passing of thermal radiation is prevented.
Reflexive foils prevent the radiation through the building where the largest amounts of heat are
being lost. The application of reflexive layer the heat is reflected back into the area in winter and in
summer the heat is reflected outwards. The aluminum foils used as the reflexive surfaces must not
be in contact with the basis, and they are spaced out in order to achieve the reflexive effect of IR
radiation. The most suitable application of such insulation is on the sloping roofs.
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Vacuum insulating boards (VIB) function on the principle of the vacuum bottle. They are very
sensitive to damages, and are very problematic for securing and adjustment. At the same time they
are exceptionally strong vapor barriers, and must be well sealed from the inside. Due to their
extraordinary thermal insulation characteristics they are far thinner than thermal insulation boards
made out of standard contemporary materials (ca. 10 times thinner vacuum boards can replace the
insulation values of standard thermal insulations).
Table 1. Classification of Thermal Insulation Materials
Material

Density
Ρ
Kg/m3

Coefficient
of thermal
conductibility
Λ
W/mk

Coefficient
of vapor
diffusion
resistance
μ

Combustibility
group

Capillary
absorption

Various
(commercial)
names

ORGANIC THERMAL INSULATION MATERIALS - NATURAL
Wood wool
boards
Boards from wood
fibers or sawdust
Boards from
expanded cork
- baked cork
- impregnated cork
Mixture of mashed
paper or cellulose
fibers - bulk
Straw boards
Coconut fiber
boards
Sheep wool
boards/felts
Cotton boards/felts

Material

350-550
150
45
~600

0.08-0.14
0.04
0.04
0.14

5-11
5
1-2
5-6

B1
B2
B2
B1

80-500

0.045-0.055

4-10

B1/B2

medium

30-80

0.04-0.045

1-2

B1/B2

high

Isoflock,
Azteko

20-40

0.045
0.045

1-2

B2
B2

high

Termocanapa

0.04

5

B2

DoschaWolle

20-60

0.04

1-2

B2

Iso cotton

Density
Ρ
Kg/m3

Coefficient of
thermal
conductibility
Λ
W/mk

Coefficien
t of vapor
diffusion
resistance
μ

Combustibility
group

Drvolit,
Heraklith
medium

Capillary
absorption

soft masonite

Various
(commercial)
names

ORGANIC THERMAL INSULATION MATERIALS – ARTIFICIAL
Polystyrene
boards PS
- expanded
polystyrene –EPS

none
15-30

- extruded
polystyrene – XPS
( solid EPS
granules for
strewing)

25-50

none

Polyurethane
boards or spray
foam -PUR
Phenolformaldehide
boards or spraying
foam

30-100

0.025-0.04

30/100

B

none

40-60

0.04

30-40

B

low
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Styropor,
Okipor Stiropor
Roofmate/Perim
ate/
Floormate- blue
Thermopan –
pink
Styrodur –
green
Jackodur –
purple
Stysol – yellow

Ureaformaldehide
boards
PVC boards
Polyester boards

Material

~15

0.04

3

B

high

~50

0.04
0.04

200
1

B
B1

none

Density
Ρ
Kg/m3

Coefficient of
thermal
conductibility
Λ
W/mk

Coefficient
of vapor
diffusion
resistance
μ

Combustibilit
y group

porofen
Thermowoll

Capillary
absorption

Various
(commercial)
names

ANORGANIC THERMAL INSULATION MATERIALS
Mineral wool,
boards and felt –
MW
-stone wool
-glass wool
Foam glassboards
Mineral foam sprayed
Perlite - powder
Thermon –
coating with
mixture of Perlite,
Vermikulite (
thermal insulation
mortar, fire
prevention
mortar)

30-120
12-100

0.035-0.04
0.035-0.04

1-1.4
1-1.4

A1
A2

none
none

Tervol,
Rockwool,
Novoterm,
Isover

100-500

0.045-0.055

10000

A1

none

Foamglas

≥100

0.037-0.04

≤100
~550

0.06
0.10-0.13

A1
4
4

A1
A1

Trolit
low
low

THERMAL INSULATION MATERIALS OF COMPOSITE ORIGIN
Boards from
wood wool,
polystyrene or
stone wool:
-with polystyrene
core
-with stone wool
core

Depending
on core
type

Depending on
core type

Depending
on core
type

Depending
on core type

Depending
on core
type

“Kombi”
Drvopor
Drvoterm
Novolit

SPECIAL THERMAL INSULATION MATERIALS
Transparent
polycarbonate PC
boards or glass
boards with
capillary structure
( for solar
absorbers)
Reflex radiation
materials
- multi-layered
reflex foils
- vacuum
insulation boards

(PC) 0.08
(glass) 1,1

0.006-0.02
0.004-0.02

StoThermSolar
Okalux
Helioran

Absolute
vapor
barries,
depending
on
securing

Thermofoil
VIP
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ
Стоил Милков1
Резюме
Основните предимства на мазаните хидроизолации са лесна технология на полагане,
осигуряване на непрекъснатост на хидроизолацията, повишена безопасност на труда и
противопожарна безопасност при използване на битумни суспензии на водна основа.
Проблемите при тяхното прилагане са свързани с липсата на нормативна база и то
главно с изискванията на изпълнената вече хидроизолация – изисквания към армироващата
основа; изискуеми показатели към хидроизолацията, гарантиращи нейната дълготрайност.
Предложени са съображения за избор на вида и масата на основата (g/m2), както и на
вида на мазания хидроизолационен продукт.
Проведени са изследвания с оптимално подбрани материали по методите за изследване
на листови битумни хидроизолационни продукти. Получената мазана хидроизолация по
показатели не отстъпва на листовите битумни хидроизолации.
PROBLEMS WITH APPLICATION OF PLASTERED WATERPROOFING
Stoil Milkov
Abstract
The head advantages of plastered waterproofing are easy laying technology, secured
uninterruptedness of waterproofing, increased labor safety and fire safety when using water-based
bituminous suspensions.
The problems with their application are related to the lack of regulation, especially of
requirements concerning the already fulfilled waterproofing such as the reinforcing base, technical
features and durability warranty.
Reasons for choosing the sort and the mass of the reinforcing base (g/m2) and the sort of the
waterproof product are explained.
Investigations with optimally selected materials according the sheet bituminous waterproofing
investigation methods have been conducted. The got plastered waterproofing is no way inferior to
the sheet bituminous one.
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1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Мазаните хидроизолации са многослойни покрития с обща дебелина 2,5 – 5 mm като
отделните слоеве се нанасят със четка или шпакла. Те се състоят от свързващо вещество с
или без фин минерален пълнител и армираща основа. В качеството на свързващо вещество се
използват битуми, модефицирани с полимер битуми или полимери.
Чисто битумните мазани хидроизолации имат ограничено приложение поради
недостатъчната им пукнатиноустойчивост и дълготрайност. С по-високи показатели са
мазаните битумнополимерни хидроизолации. Те се получават чрез модифциране на битуми с
полимери. По начин на действие модификаторите могат да се разделят на пластифициращи
(олигомерни добавки, латекси) или структуриращи (атактен полипропилен и стиролбутадиен
стирол). Последните способстват за понижаване на температурата на счупване; за
повишаване на температурата на омекване и на деформативността; както и за повишаване на
дълготрайността. Цитираните до тук състави се нанасят в горещо състояние, което
ограничава приложението им.
По-перспективни и по-технологични са студените битумни или битумно-полимерни
смеси. Такива смеси са битумно-латексни суспензии, битумно-бентонито-латексни
суспензии, битумно-каучукови смеси и др.
Полимерните мазани изолации на епоксидна, полиуретанова и др. основи най често се
прилагат като антикорозионна защита на конструктивни елементи и по- рядко като
хидроизолации.
От разгледаните системи като едни от най- перспективните в техническо и технологично
отношение са състави на базата на финодисперсна система от битум, модифициран с
полимери, емулгатори и вода.
Основните предимства на мазаните хидроизолации са:
• лесна технология на полагане;
• осигуряване на непрекъснатост на хидроизолацията;
• повишена безопасност на труда и противопожарна безопасност при използване
на битумни суспензии на водна основа;
• значително по-евтини са от листовите хидроизолации.
Недостатъци:
• по-трудно се контролира необходимата дебелина;
• по-голяма зависимост от климатичните условия – главно при валежи, даже
след нанасяне на покритието (особено тези на водна основа);
• необходимост от време за изсъхване на вече положения слой.
2. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МАЗАНИТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИИ
Мазаните хидроизолации намират все по-голямо приложение при изпълнение на
хидроизолационни работи, особено при покривите във връзка с изтъкнатите предимства и
най-вече с по-ниската им себестойност.
Основните проблеми при прилагане на мазаните хидроизолации е свързан с липсата на
нормативна база. Хидроизолационните пасти у нас се произвеждат на основата на фирмени
спесификации (ФС).
Във ФС се дават характеристиките на течния продукт
• хидроизолационната паста;
• плътност;
• съдържание на сухо вещество;
• време на съхнене;
• условия на съхранение.
По отношение на изпълнената мазана хидроизолация има изискване по показателите на
топлоустойчивост и сцепление с основата.
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Таблица 1
Вид на мушамата

Полизол (АРР)
Изолин П (АРР)
Изопласт П(АРР)
Полигум П(SBS)
Полиеласт П(SBS)
Полибит П(SBS)
Битулин НР І 170
АРР
Битулин СБС І 200

Основа
g/m2

надлъжно
напречно
ИЗОЛА - ПЕТРОВ
160
500
350
160

170
200

Пластомерна мембрана
АРР
Еластомерна мембрана
SBS
Gummiplast SBS
Gummiplast APP
Gum 2000
Corona
Битексинт с оки-слен
битум
Битексинт SBS
Битексинт
Хидрофлекс с SBS
Sintopol АРР
Astropol АРР
Coperpol АРР
Astroflekx SBS

Сила на скъсване
N/5сm

500
ONDULIN
867
800
INDEX
750
800-900

35

35

350

35

35

736

42

47

950

55

50

550

40

40

500-700

40-50

45-50

50
50
38
38

55
50
45
42

40

40

400
600

40

40

400
600
750
650

40
40
50
45

45
40
50
45

ITALBIT
900
800
900
800
850
550
750
500
ХИДРОИЗОМАТ АД
160
700
500
135
180

200
200

450
900
БЛУ СТАР
700
800
900
850

Относително
удължение при
скъсване, %
надлъжно
напречно

Липсват изисквания по отношение на такива основни показатели към хидроизолационни
продукти като поведение при ниски температури, сила на скъсване при опън, относителна
деформация при опън, водонепропускливост и др.
Не е регламентиран и армиращия компонент (основата на хидроизолацията), който
обезпечава механичните показатели на покритието. На практика обикновено се полага
основа с малка площна маса, която лесно се полага и пропива, но е с недостатъчни
механични показатели (например синтетична тъкан 65 g/m2).
При такава основа покритието лесно се разкъсва при фуги, при неизбежни деформации в
основата.Не е напълно решен въпросът със защитата на покритието от UV лъчи и топлина.
Често пъти те се оставят без всякаква защита, което намалява тяхната дълготрайност.
Пряко изпълнената хидроизолация е много по-уязвима на механични въздействия,
поставени директно върху тях кабели или други инсталационни продукти се залепват и
проникват в хидроизолацията, а при тяхното отместване хидроизолационното покритие
дефектира.
520

3. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ОСНОВА НА МАЗАНАТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
Явно е, че показателите на изпълнената мазана хидроизолация трябва да са сравними с
тези на листовата хидроизолация. Затова и показателите на армиращата основа трябва да са
близки до тези на битумните хидроизолационни мушами.
Анализ на прилаганите основи на листови хидроизолационни материали са дадени в
табл. 1.
От анализа на изследваните мушами се вижда, че масата на основата на мушамите е над
150 g/m2, силата на скъсване в надлъжна посока на мушамите над 500 N/5 сm, в напречна
посока над 350 N/5 сm и относителна деформация над 40%. По цитираните показатели са
изследвани няколко геотекстилни продукта на базата на различни полимери и с различна
дебелина.
Таблица 2.
Вид на синтетичната тъкан
Полиестерна
Полипропиленова*

Маса
g/m2
65
120
200
100
110
150

Сила на скъсване
N/5 сm
надлъжно напречно
35
35
150
200
250
325
314
330
330
475
475

Относително
удължение %
надлъжно напречно
45
50
50
50
50
70
50
65
50
65

* Изследваните синтетични тъкани са произведени от различни заводи.
Изхождайки от минималните стойности на силата на скъсване от порядъка на 300 – 350
N/5 сm може да се препоръча полипропиленова тъкан с маса над 100 g/m2. Препоръчително е
използването на по-тънки синтетични тъкани (100 - 120 g/m2), защото в условията на
строителната площадка при нанасяне на течната хидроизолация не е възможно пропиване на
по-дебели синтетични основи.
4. МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ОСНОВА ОТ СИНТЕТИЧНА ТЪКАН
Проведени са изследвания с мазана хидроизолация, изпълнена с модифицирани с
полимер битумна емулсия, като в качеството на армираща основа е използвана
полипропиленова синтетична основа с маса 100 g/m2. Пастата е технологична за полагане, а
основатта лесно се полага и пропива с хидроизолационната паста. С цитираните материали е
изпълнено хидроизолационно покритие, от което са изготвени пробни тела, аналогични, на
тези за изпитване на битуминозните мушами. Получените резултати са отразени в Таблица 3.
Таблица 3. Физико- механични показатели
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показател
Якост на опън – надл. посока
Якост на опън – напр. посока
Относително удължение –
надлъжна посока
Относително удължение –
напречна посока
Устойчивост на повишени
температури
Огъваемост при ниски
температури
Водонепропускливост

Стандарт
БДС EN 12311-1
БДС EN 12311-1
БДС EN 12311-1

Мярка
N/5 сm
N/5 сm
%

Резултат
610
470
82

БДС EN 12311-1

%

78

БДС EN 1110

ºС

≥ 85

БДС EN 1109

ºС

≤ - 10

БДС EN 1928

кРа

Не пропуска при 60 кРа
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Сравнявайки тези резултати с аналогични резултати, отразени в таблица 1 се вижда, че
те са в обхвата на стойностите на редица заводски приготвени мушами (Полизол, Полиеласт,
Битексинт и др.).
5. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ МАЗАНИ
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ
За изпълнение на качествени мазани хидроизолации е необходимо създаване на
нормативна база, относно проектиране, изпълнение и контрол по приемането им.
• Хидроизолационните пасти трябва да гарантират освен хидроизолационните
свойства, също и достатъчна деформативност и дълготрайност. За целта във всички
случаи те трябва да бъдат модифицирани с подходящите полимери или еластомери.
• Основата на хидроизолационното покритие трябва да гарантира необходимата
деформативност и якост на опън. Правилно побраните синтетични основи по вид и
дебелина са подходящи за тази цел. Те трябва да осигурят механични показатели
съизмерими с мушамите на битумна основа.
• Оценката на мазаните хидроизолационни покрития трябва да се извърши по
критериите и стандартите за битумни хидроизолационни мушами.
• Изпълнението на хидроизолацията трябва да се извърши съгласно указанията за
приложение на продукта.
• Да се спазват специфичните иэисквания към основата в зависимост от вида на
пастата.
• Всички инсталации, намиращи се над покрива (гръмоотводи, антени, кабели и др.) да
бъдат надеждно закрепени за покрива преди изпълнението на хидроизолационните
работи.
• Всеки слой от хидроизолационното покритие трябва да се приема с акт за скрити
работи, като се контролира окончателната дебелина на покритието.
• Да се осигури подходяща защита на мазаната хидроизолация с подходящ
светлоотражателен слой или дребнозърнеста посипка.
• След изпълнение на хидроизолационното покритие да не се допуска пробиване на
хидроизолацията както и свободно полагане на кабелите върху покритието.
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СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИТЕ – ЕФЕКТИВНИ МОДИФИКАТОРИ
ЗА БЕТОНИ
Георги Бабачев1
Резюме
От широката гама на химичните модификатори за бетони, суперпластификаторите заемат
важно място. Патентовани през 1935 г, широко са прилагани миналия век, сега се считат за
необходим и в редица случаи задължителен компонент на бетона. Произвеждат се и се предлагат
под различни имена, у нас – под името „Текопласт”. Стандартизирани са е EN 934-2, ASTM С49480 и в др.
Решаващо преимущество на суперпластификаторите пред обикновените пластификатори е, че
независимо от силното втечняващо действие, практически не понижават якостите на бетона. С тях
се постига намаление на количеството на направната вода 12-20%, а при определени условия и
повече. Така се повишават значително якостите на бетона, особено в ранните срокове на
втвърдяване. С обикновени цименти се получават високоякостни бетони. Така се съкращава
времето за цикъла бетониране-декофриране ори нормални условия и особено при топлинна
обработка на бетона. Отлични резултати се постигат при т.нар. лети бетонни смеси. С тях се
произвеждат и предлагат комбинирани и комплексни модификатори за най-различни случаи.
Показани са техническите и икономически ефекти от използването на суперпластификаторите.
THE SUPERPLASTICIZERS – EFFICIENT MODIFIERS FOR CONCRETE
Georgi Babachev
Abstract
From the wide range of the chemical modifiers for concrete, the superplasticizers occupy an
important place. Patent licensed in 1935, they are widely implemented in the passed century. Now they are
considered as well in some cases as a compulsory component of concrete. They are produced and offered
under different names, in our country under the name – “Tekoplast”. They are standardized in EN 934-2,
ASTM c494-80 and in other standards.
A significant advantage of the superplasticizers before the ordinary plasticizers is that irrespective of
the strong liquefying action, they practically do not reduce the concrete strength. By using them, they
achieved a reduction of the quantity of used water in the concrete, particularly in the early stages of
stiffening. Concrete with high strength is produced with ordinary cements. Thus, the time is decreased for
the cycle concreting-stripping under normal condition and particularly in thermal processing of concrete.
Excellent results are achieved in cast concrete mixtures. By them produced and offered combined and
complex modifiers for various cases. The technical and economic effects from the using of the
superplasticizers are shown as modifiers for concrete.

1

Георги Бабачев, проф. дтн. инж. адрес: 1505, ул. Каймакчалан 43, гр. София
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Поради различни обективни и субективни причини съществува тенденция за изготвяне
на бетонни смеси с повишена пластичност при гарантирани якости и други строителнотехнически свойства. Голямото количество химически не свързвана вода обаче води до
неблагоприятни последици за бетона и неговата дълготрайност в конструкциите и
съоръженията при различните климатични условия. Налице е едно противоречие между
технологичните свойства на бетонната смес и строително-техническите свойства на
втвърдения бетон. То може да се елиминира в известни граници чрез въвеждане на
пластифициращи модификатори – обикновени и суперпластификатори /СП/.
Суперпластификаторите са патентовани през 1935 г. в Германия и Япония за първи път.
Днес те заемат важно място в широката гама от химични модификатори в бетона.
Производството и приложението им са свързани предимно с изготвяне на бетонни смеси с
големи консистенции, но се използват и за други случаи. Важно предимство на СП пред
обикновените пластификатори е, че независимо от силното втечняващо действие,
практически не променят якостите на бетона. Позволяват да се намали количеството на
направна вода с 12-20 % и повече, а консистенцията на бетонните смеси от S = 3-5 cm да се
повиши до S = 18-20cm, като тя се запазва до 30-50 min и повече. Платифициращият ефект
зависи от дозировката в определени граници, без разслояване и други отрицателни
последици. Затова производителите трябва да дават интервала от граници за дозиране, а
потребителят е този, който определя оптималното количество в тези граници за всеки
конкретен случай. Препоръчва се да се дозират като последен компонент в състава на
бетонната смес.
Във водещите страни са нормирани техническите изисквания и методите за изпитване на
суперпластификаторите. Например в САЩ това е ASTM 480-80 – изискването е да се
намалява водата с най-малко 12 % и да се увеличават якостите на бетона на 1-ия ден с 40 %,
на 3-ия ден с 25 % и на 28-ия ден с 10 % спрямо еталона. Ние също имахме стандарт за
химичните модификатори – БДС 1409 – изискванията за СП бяха по-малки. Съгласно БДС
EN 934-2 суперпластификаторите / силноводонамаляващите модификатори трябва да
намаляват силно съдържанието вода в бетонните смеси, без да променят консистенцията,
или да повишават значително слягането / разстилането, без да променят съдържанието на
вода, или да предизвикват двата ефекта едновременно. По-конкретно да намаляват водата с ≥
12 % на изпитваната смес, респективно якостта на натиск на бетона на 1-ия ден да бъде
повече от 40 %, на 28-ия ден повече от 15 % спрямо контролната смес без СП. Съдържанието
на въздух да бъде до 2 % повече от контролната смес, освен, ако не е обявено друго от
производителя.
В БДС EN 480-1 се дават изходните материали, състава и начина на изготвяне на
сравнителната бетонна смес и бетон, с който се изпитва влиянието и съвместимостта на
химичните модификатори съгласно БДС EN 934-2, в това число и СП. Използва се цимент
без минерални добавки СЕМ по БДС EN 197-1 с клас на якост 42,5 МРа с определено
съдържание на C3A /от 7 до 12 %/ и специфична повърхнина /от 3200 до 4000 cm2/g/.
Добавъчните материали трябва да бъдат с плътна структура и малка абсорбция на вода /до 2
%/, които отговарят на БДС EN 12620. Дадени са зърнометричните линии на зърната. Водата
трябва да отговаря на БДС EN 10088. Изпитванията със сравнителния бетон се извършват
при еднакви условия с контролния бетон /без СП/. Таблично са дадени изискванията към
сравнителния бетон – съдържание на цимент, консистенция на бетонната смес при
необходимата температура. Дефинирани са условията на приготвяне на бетонната смес и
изготвяне, и изпитване на пробните тела.
Редица изследвания показват, че ефектът от прилагане на СП зависи от вида на цимента,
неговият химико-минерален и веществен състав. Определена роля върху поведението на
циментната паста, респективно на бетонната смес и бетона играят клинкерните минерали и
преди всичко С3S и C3A. Увеличаване съдържанието на C3A води до значително проявяване
на тиксотропните свойства на циментните пасти – той пръв встъпва в реакция с водата с
образуване на съответните хидроалуминати. Те имат висодисперсна структура и увеличават
общата специфична повърхнина на системата. Увеличаването на концентрацията на твърдата
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фаза води до нарастване на тиксотропията. С намаляване стойностите на В/Ц – отношението
се увеличава концентрацията на дисперсната фаза в единица обем. При оптимална
концентрация на дисперсната фаза и дисперсността на частичките на цимента, както и при
възможно уплътняване, се постигат добри резултати за якостите, както в ранните, така и в
по-късните срокове на втвърдяване. Чрез умело модифициране и насочване на тези процеси,
могат да се получават предварително зададени желани резултати.
Редица изследвания са посветени на изучаване на влиянието и механизма на действие на
СП. Последният се свързва с абсорбцията на СП на междуфазовата повърхност на
хидратиращият се цимент. Най-голяма абсорбционна способност имат алуминатните
компоненти на портландциментовия клинкер и конкретно на C3 A . Абсорбцията се повишава
при високоалуминатните цименти и при наличие на активни минерални добавки в цимента
от утаечен произход. В тези случаи трябва да се увеличи дозировката на СП в бетонната
смес, за да се постигнат търсените ефекти. Определено влияние оказва и количеството на
цимента в сместа и неговата финност, както и използваните добавъчни материали.
Пластифициращият ефект се определя от сумарното действие на няколко процеса:
дефлукулация на агрегираните циментни частици и освобождаване при това на
имболизованата във флокулите вода; понижаване на вътрешното триене в суспензията
поради образуване по повърхността на циментните частици на мономолекулярни ципи от
полярните молекули; възникване на едноименен електрически заряд по повърхността на
частичките на хидратиращия се цимент, при което частичките се отблъскват и се облекчава
тяхното плъзгане.
Суперпластификаторите повишават якостите на бетона, особено в ранните срокове на
втвърдява. Това се дължи на силното намаление на количеството на направната вода за
дадена консистенция на бетонната смес. Те обаче не са ускорители на втвърдяването по
смисъла на участието на различни електролити или комбинации от тях в процесите на
свързване и втвърдяване на цимента с образуване на съответни двойни соли, оксисоли,
присъединителни реакции и т.н.
Интересни резултати се получават при степенното дозиране на пластификатори, в т.ч. и
СП, за продължително запазване консистенцията и обработваемостта на бетонната смес при
транспортирането и полагането и.
Обстоятелството, че СП понижават с 12-20 % и повече количеството на направната вода
за постигане на равнопластични смеси е съществена предпоставка за повишаване
водонепропускливостта, мразоустойчивостта и корозионната устойчивост на бетона, за
понижаване на капилярното покачване и поглъщане в контакт с водни разтвори на соли.
Разбира се генерално решение в тези случаи може да се постига с комплексни модификатори
от СП и въздуховъвличащи и газоотделящи вещества.
При използване на СП действат общите закономерности за зависимостта на свойствата
на бетона от състава и технологията на изготвяне на бетонната смес, условията на
втвърдяване. Построяването на графики за повишаване подвижността на бетонните смеси и
якостите на бетона при конкретни материали и технологии, позволява да се намерят
оптимални технико-икономически решения за конкретни случаи на строителната практика.
При топлинна обработка на бетона със СП трябва да се прилагат по-меки режими – Tиз ≈
50-60 0С, по-кратки режими – до 6-7 h.
В литературата са известни голям брой синтезирани и изпитани в лабораторни и в
производствени условия СП. За сега с най-голямо приложение се сочат СП на база
сулфонирани меламинформалдехидна и нафталинформалдехидна смоли, произвеждани от
водещите фирми под различни търговски, патентни и други имена. Преди много години у
нас се произвеждаше и прилагаше т.нар. „БП-1” – аналог на немския СП „Мелмент-Л 10”.
Беше разработен нов вид СП – сулфонирана ацетонформалдехидна смола по една много
ефективна технология. В таблицата са показани резултати от опити с “Текопласт” в бетон с
консистенция на сместа S = 16 cm, като количеството на цимента е 450 kg/m3, трошен камък
– фракции 5-10 и 10-25 mm от кариера „Балша” и пясък от кариера „Чепинци”.
Суперпластификаторът е дозиран в количество 0,5 % сухо вещество от масата на цимента.
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Таблица. Строително – технически свойства на бетон с „Текопласт”
Показатели

Стойност
Дни
1
3
7
14
28
60
90

Якост на натиск

Призмен якост на 28-ия ден
Статичен модул на еластичност, МРа

МРа
4,1
16,8
29,2
36,5
41,8
44,2
47,7
35,5
31 700
Стойност

Дни
3
7
14
28
60
90

Деформация от съсъхване

mm/m
0,05
0,16
0,28
0,39
0,45
0,49

Пробните тела са издържали воден напор 0,8 МРа, като дълбочината на проникване на
водата е средно 3,0 cm.
Редица сравнителни опити в НИСИ, УАСГ, ТЕКОМ и др. специализирани организации
показаха, че по технически ефект той не отстъпва на внасяните по различни поводи СП,
произвеждани от водещи фирми. По икономически ефект в бетона, респ. в конструкциите и
съоръженията, той ги превъзхожда. Произвежда се като 35 % - тен воден разтвор от
консорциума „Теком-Унимат” под името „Текопласт. Отговаря на всички изисквания за СП
съгласно европейските и вече български норми БДС EN 934-2, както на изискванията в
САЩ, Япония и други водещи страни. Резултатите от приложението му у нас и в Русия,
Македония и др. страни в жилищното, промишленото и други видове строителство са много
положителни и насърчителни.
Новото поколение СП – поликарбооксилатите са съполимери на съдържащи
карбоксилни групи мономери, чиито странични групи са модифицирани. Те са водни
разтвори с концентрация 35-40%, с молекулна маса в границите 5000-30000 g/m. Един от поизвестните СП от този тип е „Sokolan”. Според фирмата-производител BASF-Германия той
има по-добър ефект в сравнение със СП на базата сулфонирана нафталинформалдехидна
смола, при по-ниска цена на бетона. SIKA прилага серия от СП на база карбооксилати под
търговски имена, напр. „Вискокрит ХХХ”. Япония също произвежда такива СП. Те се
препоръчват от производителите за изготвяне на циментни бетони с повишени якости /до
клас 70-80 МРа/; за по-продължително време на запазване на пластифициращия ефект; за
гъсто армирани конструкции и съоръжения; изготвяне и полагане на смеси от
дребнозърнести бетони; бетонни смеси с по-голямо съдържание на минерални добавки и др.
Препоръчва се да се дозират в по-малки количества – 0,2-0,3% сухо вещество от масата на
цимента. Опитът от практиката ще покаже значението и мястото на това ново поколение
синтетични СП в строителството.
Досегашния опит от прилагане на синтетични СП в бетонните смеси позволява да се
направят следните по-общи изводи:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

повишава се консистенцията от S = 3-5 cm до S = 18-20 cm, като якостите на
бетона практически не се променят, респ. се намалява количеството на направна
вода с 12-20% и повече при запазена консистенция;
намалява се разхода на цимент от порядъка на 15-20% при запазени якости;
подобрява се еднородността и обработваемостта на смесите, като консистенцията
се запазва за по-продължителен период от време;
подобрява се структурата, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и
корозионната устойчивост на бетона;
изготвяне на бетони с повишени якости, особено в ранните срокове на
втвърдяване. С цимент клас 42,5 МРа може да се получават бетони с клас на
якост 50-60 МРа без преразход на цимент;
при топлинна обработка на бетона се прилагат по-меки режими – по-ниска Tиз-до
около 50-60 0С и съкратени режими;
бетониране на гъсто армирани конструкции и съоръжения;
изготвяне и полагане на т.нар. лети бетонни смеси без вибриране или с
минимално такова;
подобряване повърхността и външния вид на бетона и избягване на допълнителна
обработка като шпакловане и други;
подобряване условията на труд.

Съобразно конкретните случаи се постига и съответен икономически ефект.
Суперпластификаторите са важен и много ефективен компонент в състава на редица
комплексни модификатори и в комбинация с електролити, въздуховъвличащи и др.
вещества, прилагани, за ускоряване или забавяне времето на свързване и втвърдяване, за
повишаване мразоустойчивостта и корозионната устойчивост на бетона и т.н.
Това са най-ефективните и перспективни модификатори за бетон. С подходящи състави
могат да се решават почти всички случаи на строителната практика. У нас споменатия
консорциум произвежда и предлага гама от такива комплексни модификатори за работа при
зимни условия – „Текозим-Н”; за летни условия – „Текозабсупер”; за лети бетонни смеси –
„Теколит” и др. „Текопласт” и „Текозим-Н” бяха отличени със златни медали на
Пловдивския панаир.
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SURFACE TEXTURE ASSESSMENT OF AN EPOXY INSULATED BAR
Ana Yanakieva1, Dessislava Pashkouleva2
Abstract
Epoxy coated reinforcement in concrete structures is widely used to protect steel against
aggressive environments. Consider a plain steel reinforcing bar. Lay on it a protective epoxy
coating. Then, the surface texture of the coated bar is different from that of the plain one. Epoxy
coating displays excellent adhesion to the steel core and one may assume that coating, together with
the steel bar, operate as a “new” composite bar. The present work reports an assessment of the
surface texture of a newly designed insulated steel bar, using the basic parameters of its geometry relative rib area ( f r ) and rib face angle ( β ). It is shown that that rib geometry of the insulated
reinforcement significantly affects the mechanics of the coated steel bar/concrete bond.
Key words: surface texture, insulated plain rebars, relative rib area, rib face angle, regression
analysis.
ОЦЕНКА НА ПОВЪРХНОСТНАТА СТРУКТУРА НА ЕПОКСИДНО
ИЗОЛИРАН СТОМАНЕН ПРЪТ
Ана Янакиева, Десислава Пашкулева
Резюме
Полагането на покрития върху армировката на база епоксидна смола в
стоманобетоновите конструкции е добре познат метод за защита на стоманата от действието
на агресивни среди. Когато стоманеният прът е гладък, при изолирането му с този вид
покритиe повърхностната структура на защитения прът е различна в сравнение с тази на
неизолиран прът. Епоксидното покритие има отлична адхезия към стоманата и може да се
приеме, че покритието заедно със стоманата действат, като “нов прът”. В статията се прави
оценка на повърхностната структура на новообразувания изолиран стоманен прът
посредством основните параметри характеризиращи геометрията му – relative rib area ( f r ),
rib face angle ( β ). Проучването показва, че геометрията на изолираната армировка е важен
фактор, оказващ влияние върху механиката на сцепление между двата материала – защитена
стомана/бетон.
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INTRODUCTION
Epoxy coated reinforcement in concrete structures is widely used to protect steel against
aggressive environments [1, 2, 3]. A side effect occurring when a deformed reinforcement is coated
is a reduction in bond strength. In earlier studies, a number of authors have shown the deformation
pattern of reinforcement to be a significant factor that affects bond strength of coated and uncoated
deformed bars [4]. However, little attention has been paid to the bond behavior of plain rebars in
concrete. It is often necessary to use insulated plain reinforcing steel in structures. For example,
plain bars are often used in precast concrete elements. In this case, the geometry of coated plain
steel is different from that of a non-coated one. When an epoxy coating has been set on plain steel
by brush, it attains smooth roughness but a variable diameter along bar length after curing for some
time. On one hand, strength of the epoxy-coating exceeds that of the surrounding concrete while on
the other hand, coating displays excellent adhesion to steel. Hence, one may assume that coating
together with the steel bar operate as a “new” composite bar. The work reports an assessment of the
surface texture of a newly designed insulated steel bar by means of parameters that characterize the
rib geometry. Moreover, the study accounts for how those parameters affect the values of bonding
under insulated bars pullout.
The principal task of the study is to gain a better understanding of the effect of surface texture
of insulated plain bar on bond strength, determining the relative rib area ( f r ) and the rib face angle
( β ). As known, decrease of the bond value of deformed reinforcement occurring after epoxy
coating deposit is mainly due to the value of the relative rib area. Margins of that value are specified
in literature for specific diameters and surface patterns of deformed bars. Since those parameter
have uncertain character when laying on a certain coating, our idea is not to find their specific
values but to assess how they affect bond strength.
EXPERIMENTAL STUDY
Test specimens
Five groups of specimens were tested. Specimen groups were specified with respect to the
epoxy coating deposit (by brush) on plain reinforcing steel bars (Fig. 1) with identical diameters d b = 12 mm .
A list of specimens, indicating rebar type and rebar size is given in Table 1. Two different
rebar types are considered: a plain (P) bar and an epoxy-coated plain bar whereas the deposit of five
different coatings is considered (E1, Е2, Е3, E4, E5).

Fig. 1 Epoxy coated plain rebars
Test procedure
The diameters of P- and E-bars are measured by means of a micro-meter with a sharp edge.
Yet, the measurement of the E-bar diameters accounts for the cured epoxy coating that envelopes
bars, and the bar diameter is measured in four planes perpendicular to the bar axis. The mean value
of each measurement is found and the diameter final value is calculated, where d be is the diameter
of an epoxy-coated bar and d e is the coating diameter.
Evolution of experimental results
Parameters used to characterize rib geometry are relative rib area f r , rib face angle β , and
angle of inclination of rib to the bar axis α- see Fig. 2.
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Fig. 2 Definition of rib geometry
Relative rib area is defined as the area of the bar ribs above the core of the bar projected on a
surface perpendicular to the bar axis per unit of nominal bar surface area (1).

f r = (k Ae sinα ) / (π d b s r ) +

i ah
j

(1)

where, k - number of transverse ribs around bar perimeter, Ae - area of engagement of rib above
bar core, α - angle of inclination of rib to bar axis, d b - bar diameter, s r - spacing of transverse
ribs, i - number of helical ribs (if present), a h -height of helical rib, j -pitch of helical rib.
Bonding occurs as a result by adhesion, friction and mechanical bond. Adhesion is based on
capillary and adhesion forces acting between concrete and steel. Friction bond is based on friction
and shear resistance between steel surface roughness and concrete. Since the reinforcement most
commonly used is ribbed, adhesion and friction play minor roles, and they affect only lighter loads
and smaller slips. Mechanical bond is based on the ribbed profile of the reinforcement bar, which is
evaluated by considering the relative rib area and rib face angle. The relative rib area is a parameter
which takes account of the width, height and frequency, or the distance between transversal ribs.
As known, a hardened coating based on epoxy resin with a specific preparation composition
[5] displays excellent adhesion to the steel bar. Hence, one may assume that the hardened coating
and the plain reinforcing bar form a new bar with a profile comparable to that of a deformed steel
bar that has a specific rib geometry. Fig. 3a shows the type of the profile studied, considering each
coating. To find the parameters sought, the diameters measured at each point have been statistically
processed, and an almost uniform coating geometry has been obtained, as shown in Fig. 3b.
To analyze the parameters, we consider steel bar No 4 from the group of known deformed steel
bars shown in Fig. 4. Its angle of inclination is α = 90 0 . It is seen in Fig. 3.b that the surface texture
of the five deposits is similar to that of bar No 4. Hence, one and the same value of α is assumed
for all five specimens, i.e. α = 90 0 .
Rib face angle β is found after coating curing as the mean value of all angles for each rib
obtained by applying a depositing technology, outlined in [5].
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Fig. 3a Experimental profile

Fig. 3b Numerical profile
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Fig. 4 Deformed bars with deferent rib geometry
Table 1 gives calculated values of the relative rib area and rib face, as well as the rib
inclination assumed.
Table 1. Details of test bars
Bar
reference

f bs

fr

β , deg

α , deg

(E1)
(E2)
(E3)
(E4)
(E5)
(P)

2.097
1.988
1.629
1.894
2.407
-

0.106
0.070
0.089
0.081
0.138
-

10.3
13.6
12.9
13.4
15.6
-

90
90
90
90
90
-

d e or d b ,
mm
12.88
12.66
12.89
13.04
13.06
12

Regarding previous studies [6], we take those bond strength values of each deposit, which
provide bond value under bar pull out of the concrete matrix and exceed the bond value of plain
rebars.
A statistical regression analysis is carried out to identity which parameters exert a significant
influence on bond strength. Bond strength f bs is taken to be the dependent variable and relative rib
area and rib face angle are taken as independent variables. Since the angle of inclination is taken as
constant, it is not included in the model. The regression model adopted reads:
Y = A + B1 X 1 + B2 X 2 + ... + Bn X n

(2)

where Y is the dependent variables, X 1 , X 2 ,... X n are independent variables and A, B1 , B2 ...Bn are the
parameter estimates.
The resulting regression equation for bond strength has the following form
f bs = 0.98 + 7.54 f r + 0.02β

(3)

The regression coefficients are found to be: B1 = 7.54 and B2 = 0.02 . The regression analysis
suggests that both parameters, i.e. relative rib area f r and rib face angle β , affect the bond strength
value f bs , and the effect of the relative rib area is stronger. Comparing that effect for deformed bars,
discussed in literature [7], it is seen that the effect of f r on the bond strength value is much stronger
than that of β .
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CONCLUSIONS
Similar to deformed bars, the analysis of plain insulated rebars shows that f r and β have also
a significant impact on the bond strength value. Obviously, when the epoxy coating is deposited by
brush, the different values of the bond strength are strongly influenced by the depositing
technology. Thus, applying insulated plain bars with manually deposited epoxy coating, the
similarity between the surface textures of plain and deformed bars does not decrease bar/concrete
bonding, which is a fact useful for practice.
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STRUCTURAL ENGINEERING CHARACTERISTICS OF LOCALLY
AVAILABLE STEEL REINFORCING BARS IN NIGERIA
M. Salau1, A. K Farayola
Abstract
Investigation was carried on the locally available (Locally manufactured and imported) high yield
steel bars of different diameters in Nigeria. The investigation involved the determination of their
chemical constituents, mechanical characteristics as well as their behaviour in concrete beams. The
steel specimens were tested in their original state, without machining.
The results showed that the imported high yield steel bars contained higher values of ferrous and
carbon contents than the corresponding locally produced ones, thus resulting in higher yield and
ultimate strength as well as higher transverse load bearing capacityof concrete beams, reinforced with
them. The locally produced steel bars behaved like mild steel in terms of the elongation while their
yield stresses were very low, ranging between 63.76 to 204 N/mm2. The behaviour of the reinforcing
bars in concrete was consistent with their initial chemical composition and stress-strain characteristics.
It is recommended that in design, only high yield imported bars with diameter not less than 16mm
should be used for structural concrete works while the yield stress should be around 280-300 N/mm2.
The locally manufactured high yield reinforcing bars would only be used for minor structural works. It
is also recommended that samples of proposed steel bars should be tested prior to their use.
Key words: steel reinforcing bars, locally available chemical constituents, mechanical characteristics,
beams, deflection.
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1. INTRODUCTION
Some of the problems associated with steel production in Nigeria are high cost of operation,
traceable largely to multiple taxes and levies as well as infrastructure inadequacies. Persistent shortage
of fuel and fuel petroleum products had a negative impact on the manufacturing operations, resulting
into high cost of production.
In Nigeria, there are two major steel producing companies - Delta Steel Company, Aladja in Delta
state and Ajaokuta Steel Company, Ajaokuta in Kogi State. They produce steel from raw materials
(iron ore) either as finished product or steel billets. The semi-finished products (steel billets) served as
major raw materials for the three inland rolling mills located at Oshogbo (Osun State), Jos (Plateau
State) and Katsina (Katsina State). The operations of these rolling mills were constrained due to
inadequate inputs from the two major steel companies. There are other privately owned mini-mills,
which depended partly on billets and large profiles of semi-finished products, obtained locally or
imported. Some of them have small electric furnaces to produce liquid steel and then rolled to different
profiles, mainly for local consumption. Examples are the Continental Iron And Steel Company
(CISCO), Ikeja; Major Steel Company, Ikorodu, Lagos State;
Asiatic Mandarin, Ikeja; Oro Steels Company, Oro, Kwara State; Qua Steels Company, Eket,
Akwa Ibom State; Union Steel, Oro Kwara State.
Apart from the local production, large percentage of the available reinforcing steel is imported by
organized private sector and multi-national construction companies from countries like Ukraine, Brazil,
Libya, Russia, to supplement the local production. In conclusion, it can be said that there are various
types of steel reinforcing bars in the Nigeria market both locally manufactured and imported. They are
of varying unstandard sizes and these should be subjected to various tests to determine their structural
engineering characteristics.
Akpan and Letcha (2) assessed the strength behaviour of locally manufactured reinforcing steel
bars subjected to elevated temperature. They observed that it took about two hours in standard fire test
to attain a temperature up to 600oC and concluded that mild reinforcing steel bars were more strength
resistant than high yield steel if subjected to temperature of about 600oC and above. Ibanga and Ette (3)
worked on the deep- drawing performance and structure properties of Nigerian produced mild steel.
The results showed that a significant difference existed in the compositional characteristics of the
locally produced steel rods compared to standard specification of mild steels for wire drawing
application. The carbon content of the steel from Delta Steel Rolling Mill was found to be higher than
the requirement of the standard. Although, the micro structural analysis of the local steel revealed
decarburization and gain growth during process annealing, the ductility of the mild steel was found to
be within an acceptance arrange for mild steel. Inegbenebor (4) also worked on quality of steel bars
produced in Nigeria when subjected to hear treatment while Grey et al (5) investigated the effect of
heat treatment on torsional strength of mild steel weld joints.
Ajayi (6), based on the yield and elongation tests carried out on locally available steel for more
than 10 years, observed that out of 718 No. Bars of varying diameters, only 31% complied with the
expected hot rolled tensile steel bar requirements while 23% met the requirements for mild steel. He
concluded that the test results failed to meet the requirements of the British Standard (7) which
specified a minimum yield stress of 460 N/mm2 with minimum elongation of 14% for hot rolled high
yield steel bars or minimum yield stress of 250 N/mm2 with minimum elongation of 22% for hot rolled
mild steel bars. Without investigation into the causes of low yield stress of locally available reinforcing
bars, Ajayi recommended the use of a low yield stress of 300-350N/mm2 with 14% minimum
elongation at rupture and an ultimate tensile strength of 110-130% of yield stress for structural design
in Nigeria. His work did not consider the load-deformation pattern of the tested specimens or their
chemical contents and his conclusion was based on the yield, and ultimate failure loads.
Imoisu Benos (8) investigated the stress-strain characteristics of reinforcing steels produced from
Delta Steel Company, Aladja, Nigeria. His test results indicated that the high yield steel bars with
higher amount of Carbon and Manganese possessed higher strength, less ductile than the mild steel
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bars. He concluded that the strength of all grades of reinforcing bars in the Nigerian market compared
favourably well with the National Standard. This ascertion, however, required further investigation as
this was based on results of samples obtained from only one source- Delta Steel Company. Apart from
the fact that the steel samples were machined before being tested, which was not in accordance with the
specification of the British Standard, BS 4449.
This present study examined the quality of reinforcing steel bars generally available in Nigeria,
both locally produced as well as imported ones. So far little or no information has been obtained on the
chemical and strength properties of these steel bars. Further, unstandardized sizes of reinforcing bars
such as 9mm, 11mm, 14mm, 18mm are also available in the market. Effect of such steel reinforcing
bars in concrete beams will also be investigated.
2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
For the investigation, 3No. each of 12mm, 16mm and 20mm diameter of locally produced and
imported high yield reinforcing bars were obtained from the distributors/marketers. A total of 18No
samples were tested. The tests involved the chemical and mechanical analysis as well as performance
of flexural tests on reinforced concrete beams, using the different reinforcing bars. For the
determination of the chemical composition of the reinforcing bars, direct optical emission spectrometer
was used. The spectrometer was first standardized using the steel reinforcement. The cutting disc was
used to obtain 5mm thick bar, then the sample was grinded and polished before being taken to the
spectrometer for sparking. The sample was placed in the chamber in such a way as to have contract
with the “sparking pin”(electrode). The machine was then switched on and a sparking sound heard after
3-5 seconds, which determined the process. During the sparking, the characteristics radiations emitted
by electrical discharge, containing vapour from the sample were dispersed into a spectrum and directed
on to photo –multipliers, which measured their intensity, The results were displaced on the host
computer, attached to the spectrometer. For the mechanical and deformation characteristics of the
reinforcing bars, universal testing machine was used. For each bar a standard length of 60cm was
considered while the gauge length was 5 times the diameter of the bar, Each steel rod was fixed into the
jaws of the testing machine so that the two centre punched marks could be accessed. Firm joint
callipers and vernire callipers were used for measuring the distances between the punched marks. For
each 2 tons increment in the tensile load, the distances were measured and recorded. The steel rods
were tested to failure, while the yield point was observed.
In order to determine the effect of the local available steel reinforcement on the flexural capacity
of beams, a total of 12No beams of 150mmx150mmx1500mm were cast. A design mix of 1: 2: 4
(cement: sand: granite) by weight with a water /cement ratio of 0.55 was adopted. For each beam 2No.
of each type and size of reinforcing steel were used in the tension zone (bottom) while 2No.12mm bars
were introduced as hanging bars (top) in all the beams. Shear reinforcements of 10mm diameter high
yield bars at 80mm centre- to -centre were provided. The beams were tested, at the age of 28days on a
simply supported span of 1350mm under symmetrical two –point loading, using the Avery universal
testing machine. Dial gauge was placed at the central point on the underside of the beam. During the
testing, development of cracks and central deflection for various load increments were observed for
each beam.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Chemical Analysis of the Reinforcing Steel Bars
The results obtained from the chemical constituents test on the high yield steel samples were
shown in Table 3.1. The most important and influential element in reinforcing steel is Carbon (C), apart
from the main Ferrous element (Fe). In all cases, the imported high yield steel bars contained higher
values of the ferrous and carbon than the corresponding local high yield steel bars. The locally
produced 12mm diameter steel bars contained 0.166% of carbon, which was less than the minimum
permissible of 0.25% (7). This result implied that the12mm diameter (local) would have reduced yield
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and ultimate strength while the ductility and weldability might increase. The 16mm diameter steel
(both local and imported) contained more impurities than the other investigated types and diameters
and these would result into losses of strength properties, especially the softening of the intergranular
layers when they are subjected to high temperature.
The 12mm diameter bars also showed low Phosphorous (P) content value of 0.004 to 0.008%
compared to the 16mm and 20mm diameter bars with value ranging between 0.010-0.018% and 0.0150.026% respectively. As the phosphorus content increased, there is tendency for increase in ductility
and achievement of crack effects. It was also observed that the locally available 12mm diameter steel
bars contained no traces of Boron (B), which would make the bars weak in strength and reduced its
ductility. Sulphur (S) produced the most pronounced segregation of all constituent elements and
sometimes added to steel for automatic machining up to 0.4%. The 16mm and 20mm diameter steel
bars showed a sulphur content range between 0.023% and 0.046% while that of the 12mm diameter bar
was below 0.005%, thus resulting into reduction of toughness in transverse direction and increase in the
ductility and susceptibility to cracks of the 12mm diameter bars.
Table 3.1: Percentage Chemical Constituent Elements in the High Yield Reinforcing Steel Bars
Constituent
Elements

Fe
C
Si
Mn
P
S
Cr
Al
Co
Cu
Ti
B

12mm diameter bars

16mm diameter bars

20mm diameter bars

Local

Imported

Local

Imported

Local

Imported

99.01
0.166
0.335
0.368
0.008
0.001
0.001
0.004
0.010
0.073
0.006
-

99.30
0.266
0.348
0.380
0.004
0.005
0.000
0.033
0.009
0.034
0.004
-

98.00
0.481
0.332
1.000
0.010
0.033
0.000
0.013
0.006
0.004
0.008
0.001

98.10
0.436
0.346
1.090
0.018
0.046
0.001
0.000
0.005
0.029
0.006
0.004

98.50
0.285
0.305
0.840
0.026
0.036
0.001
0.003
0.003
0.009
0.038
0.004

98.90
0.290
0.325
0.370
0.015
0.023
0.004
0.004
0.000
0.010
0.073
0.006

3.2. Mechanical Analysis of Reinforcing Steel Bars
Table 3.2 showed the strength characteristics of the high yield steel samples tested. The effective
diameters of the locally produced high yield reinforcing steel bars were less than the code standard
sizes. For example, the results showed 11.539mm, 15.329mm and 19.612mm respectively for standard
diameter of 12mm, 16mm and 20mm. The diameters of the imported high yield steel were really
according to those in the code standard. (9) For high yield steel, the British Standard, BS 4449,
specified a yield stress of 460 N/mm2 while the Nigerian Standard, NIS 117: 1992 specified 420
N.mm2 (minimum). It was observed that all the steel samples fell below the standard recommended,
especially the locally manufactured 12mm, 16mm, and 20mm diameter bars which had critical yield
stress values of 63.76, 145.86 and 204 N/mm2 respectively. The imported bars had higher values but
still failed to meet the standard except the 20mm diameter bar with a yield stress value of 526.55
N/mm2. This was the only bar that complied with the Codes of Practice and this makes it possible to
recommend it for constructional work purposes. The average ultimate stress of the locally
manufactured bar is about 289.02 N/mm2, which implied that the mean tensile stress is very low,
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signifying brittleness while the imported bars had an average value of about 488.93 N/mm2, which is a
little more reasonable but still not sufficient enough.
The imported bars, the 12mm, 16mm and 20mm diameter bar had higher percentage elongation of
8.60% 12.87% and 7.77% respectively, all of which fell below the recommended value of 10% according
to the Nigerian standard. (9) For the locally manufactured bars, the 12mm, 16mm and 20mm diameter
bars had percentage elongation values of 13.33, 17.67, and 18.90 percent respectively. These values are
closes to the recommended values for mild steel of 20mm (min) and than that of the high yield bars.
The stress-strain curves of the locally manufactured bars, in Figure 3.1, showed that there was no
defined yield point for the 12mm and 16mm diameter bars. Their yield points were almost at their point
of failure, which signified hardness and brittleness. The ultimate failure is characterized by sudden
breaking and snapping of the steel sample. At this stage, No plastic deformation was noticed, and
ultimate failure occurred through the snapping of the bars. The 20mm diameter locally manufactured
bar showed gradual increase in the strain is the increased stress, up to a limit of proportionality. With
further loading, yield point was observed at a stress of about 250N/mm2 when the steel began to yield.
Further increase in stress made the steel to approach its ultimate value with the strain being more
pronounced with little or no increase in stress. After yielding, there was sufficient plastic deformation
before ultimate failure occurred.
The stress-strain curves for imported bars, in Figure 3.1, showed that the 12mm diameter high yield
bar has no defined yield point and gave no sign when approaching its breaking point and also no further
plastic deformation noticed. The mode of failure showed little or no necking and hardly any cup or cone
surfaces. This indicated brittle behaviour. For the 16mm and 20mm diameter bars, as the strain increased
there was corresponding increase in the stress values. There were enough plastic deformation before the
final failure occurred. The comparison of all the steel reinforcement bars, both locally manufactured and
imported, it showed that only the imported 16mm and 20mm diameter bar showed the required stressstrain characteristics diagram that could be recommended for structural concrete works. They would even
resist more tensile stress compared with the locally manufactured steel bars tested.
Table 3.2 Mechanical Characteristics of Reinforcing Steel Bars
Diameter and Type of
Steel Reinforcing
bars
12mm (Local)
12mm (Imported)
16mm (Local)
16mm (Imported)
2.0mm (Local)
20mm (Imported)

Effective
Diameter
(mm)
11.539
12.118
15.329
15.562
19.612
20.273

Weight
of Steel
bar

Yield
Load

Ultimate
Failure
Load

Yield
Stress

Ultimate
Failure
Stress

Elongation

(kg)
0.492
0.543
0.869
0.896
1.423
1.521

(kN)
6.67
36.67
22.00
40.00
62.00
170.00

(kN)
36.00
46.00
45.33
83.33
112.67
203.33

(N/mm2)
63.76
317.86
145.86
207.31
204.99
526.55

(N/mm2)
248.52
398.78
245.62
438.22
372.92
629.80

(%)
13.33
8.60
17.67
12.87
18.90
7.77

3.3. Behaviour of Concrete Beams, Reinforced with the Steel Bars
Table 3.3 and Figure 3.3 showed the load–central deflection values and curves of the beams
reinforced with different types of the steel bars. It could be observed that the values of the ultimate
collapse loads of the beams with the high yield imported steel bars were about 11/2 times more than the
beams with corresponding locally produce high yield bars. However, the beams with 12mm diameter bars
behaved just like those with 16mm diameter bars as the main reinforcement. For example, the beams with
12mm diameter local reinforcement failed at a load of 29.43kN while the corresponding beam with
16mm diameter locally produced reinforcement failed under 34.34kN load. For the beams with imported
bars, the collapse loads were 54.96kN and 49.05kN respectively for 12mm and 16mm diameter bars.
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Fig. 3.1. Stress-Strain curves of beams reinforced with different reinforcing bars
The beams reinforced with 20mm diameter bars produced the highest average load capacity
especially the imported ones, which had an average value of about 75.5kN. It was also observed that
the concrete beams reinforced with locally manufactured steel bars deflected more than the
corresponding imported ones under the same applied load. The central deflection at the appearance of
first crack in both 12mm and 16mm reinforced beams were almost equal. The beams reinforced with
12mm bars showed higher ductility as the deflection value at the ultimate load was more than three
times the value at the appearance of the first crack. The failure patterns of the beams, shown in Figure
3.2, indicated that for the reinforced concrete beams with 12mm diameter local steel bars, the cracks
occurred at the lower fibre around the mid-span and moved vertically up on the side. This was a
flexural failure caused by the inadequacy of the main reinforcement. All other beams, reinforced with
12mm diameter (Imported), 16mm diameter (Local and Imported) and 20mm diameter (local and
imported), failed with inclined cracks appearing from the lower fibre, near the support and moving
toward the point of load application in the upper fibre. Minor vertical cracks were also observed near
the midspan of the lower fibre and moving toward the top. Thus, indicating diagonal tension failure,
with flexural failure in cases. The behaviour of the reinforcing bars in concrete beams was consistent
with their chemical constituents and stress-strain characteristics.
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Fig. 3.2. a) Beams reinforced with 12 mm, 16 mm and 20 mm Ø bar (L); a) Beams reinforced with 12
mm, 16 mm and 20 mm Ø bar (I)
Table 3.3. Load-Central Deflection Values Reinforced With Different Reinforcing Bars
Deflection (10-2 mm)
Load

12mm diameter bar

16mm diameter bar

20mm diameter bar

(N)

Local

Imported

Local

Imported

Local

Imported

4905
9810
14715
19620
24525
29430
34335
39240
44145
49050
53955
58860
63765
68670

118.0
145.5
220.5
317.5
410.0
1375.5

113.5
184.5
257.0
320.5
406.5
467.5
549
634
745
897
1185

110.5
155.5
165.5
276.5
368.0
477.0
638.0

91.0
142.5
220.0
270.0
329.0
418.0
509.0
649.0
881.0
1440.0

102.0
150.0
202.0
255.0
314.5
378.5
456.0
549.0
741.5

80.5
122.5
142.0
207.5
247.0
291.0
337.5
388.0
436.0
550.5
627.0
712.0
798.5
960.0
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Fig. 3.3. Load deflection curves of beams reinforced with different reinforcing bars

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Based on the investigation on the structural characteristics of available reinforcing steel bars
(locally produced and imported) in Nigeria, the following conclusion can be made:
1. The imported high yield steel bars contained higher value of ferrous and carbon contents than
the corresponding locally produced ones; thus resulting in higher yield and ultimate strength. The
locally produced 12mm high yield bars contained only 0.166% carbon, which was less than the
minimum permissible of 0.25%. There were higher impurities detected in the 16mm diameter bars,
both local and imported, and this resulted into losses of strength properties.
2. The effective diameters of locally produced reinforcing bars were less than the codes standard
diameters. They were about 5-10% less. The imported steel bars were adequate in terms of their
diameters.
3. At the yield stresses of the steel samples tested fell below the BS 4449 recommended value of
460 N/mm2 and Nigerian Standard of 420 N/mm2 except the imported 20mm diameter steel bar with
526.55N/mm2yield stress. While the locally produced were in the wide range of 63.76 to 204N/mm2,
the other imported steel values ranged between 317.86 and 207.31N/mm2. The mean tensile stress of
locally manufactured high yield steel bars were about 289N/mm2, which is very low. The locally
manufactured high yield steel bars behaved like the mild steel based on the elongation while the
imported bars are close to the recommended values for high yield steel bars.
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4. The stress-strain curves for the imported high yield steel bars showed no define yield point for
12mm diameter bars and their failure was signified by sudden snapping and pulling apart. However, for
16mm and 20mm diameter imported bars, there was enough plastic deformation before the final failure
occurred could be recommended for structural concrete works. All the locally manufactured bars had
no yield point and failed suddenly.
5. The behaviour of the reinforcing bars in the concrete beams was consistent with their chemical
constituents and stress-strain characteristics. Beams reinforced with locally available imported steel
bars had capacity of about one and half the value of the ultimate collapse loads of the corresponding
locally manufactured steel bars. The failure pattern of the beams with 12mm diameter bars was flexural
while those with higher diameters was through diagonal tension failure, with cracks commencing from
the support(s) towards the loading points.
It is recommended that only high yield imported bars with diameter of not less than 16mm should
be used for structural concrete works while the assumed yield stress should be pegged around 280 - 300
N/mm2 during the design. The locally manufactured high yield reinforcing bars should only be used for
minor structural works.
It is further recommended that samples of the reinforcing steel bars should always be tested and
their capacity confirmed prior to their use.
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ANTINOISE WALLS
Jan Salaj1, Valentin Georgiev2
Abstract
The antinoise walls are determined to shade off the noise originated from the vehicles, to protect the
inhabitants of the residential zones, situated near the transport communications, airports and industrial areas
against the harmful effects of the noise.
Currently, there are several manufacturers of antinoise walls on the European market, such as the company
ZPSV a.s., which has won a stable position in the manufacture of ferro-concrete panels, noise-absorbing and
noise-reflecting panels, which are offered on the market under the trade name PHS 2, SILENT, VELOX and
ferro-concrete pillars of the type PHS 2.
According to the materials used for the production of the absorbing layer, the antinoise panels can be:
a) Wall panels with absorbing layer, produced of facing plates of recycled rubber (PHS 2)
b) Wall panels with absorbing layer, produced of wood dust and joining cement (VELOX)
c) Wall panels with absorbing layer, produced of gap-graded concrete (SILENT)
In the present text are considered the basic characteristics, the ways of transportation and manipulation and
assembly, and also the possibilities for the particular manifacturing and usage of these contemporary ecological
installations.

ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ
Ян Салай, Валентин Георгиев
Резюме
Шумозащитните стени са предназначени да приглушават шума причинен от транспортните средства,
да предпазват обитателите на жилищните зони разположени в близост до транспортните комуникации,
летища и индустриални зони от вредните въздействия на шума.
Понастоящем на европейския пазар съществуват няколко производители на шумозащитни стени,
като фирма “ЖПСВ” АД спечели стабилна позиция в производството на железобетонни панели,
шумопоглъщащи и шумоотразяващи, които се предлагат на пазара с търговското наименование PHS 2,
SILENT, VELOX и железобетонни стълбове от типа PHS 2.
Според използваните материали при производството на поглъщащия слой, шумозащитните панели се
делят на:
a) Стенни панели с поглъщащ слой, образуван от облицовъчни плочки от рециклирана гума (PHS 2)
b) Стенни панели с поглъщащ слой, образуван от дървени стърготини и свързващ ги цимент
(VELOX)
c) Стенни панели с поглъщащ слой, образуван от порьозен бетон (SILENT).
В настоящия текст се разглеждат основните характеристики, начините за транспортиране и монтаж,
както и възможностите за конкретното производство и приложение на тези съвременни екологични
съоръжения.
1
2

Jan Salaj, Eng., Director „Technical Department“, company ZPSV a.s. , Trebizskeho Str 207, Uhersky Ostroh 687 24,
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INTRODUCTION
The exceeding of the hygiene admissible value of noise is inconvenient for many populated
areas in proximity to heavy road communications and railway lines. The conclusions so far show
that not enough attention is paid to the noise caused by the vehicles on the living conditions of the
population. Especially heavy are the consequences for the residents of the cities where the noise
exceeds the allowed values. The experience of the Czech Republic following admission in the
European Union shows that quick measures must be undertaken to reduce the effect of the noise by
installing antinoise walls because of the fact, that the transit traffic on both highways and roads and
railways is quickly growing.
Currently, there are several manufacturers of antinoise walls on the European market, such as
the company ZPSV a.s., which has won a stable position in the manufacture of ferro-concrete
panels, noise-absorbing and noise-reflecting panels, which are offered on the market under the trade
name PHS 2, SILENT, VELOX and ferro-concrete pillars of the type PHS 2.
The company has implemented a quality management system under EN ISO 9002:1995, and
since 2003, it has implemented a production management system in conformity with ČSN EN ISO
9001:2001.

FUNCTIONS AND USE
The antinoise wall, consisting of noise-protecting and fixing panels in steel or ferro-concrete
carrying columns, serves to reflect or absorb the noise that arises from the vehicles on roads or
railway communications. The wall panels are designed to reflect the noise (with no assimilating
layer) or to absorb the noise, with value of the absorption capacity from A2 to A4 under ČSN EN
1793 – 1 and noise non-permeability B3 under ČSN EN 1793 – 2.
The antinoise panels are manufactured under the principle of center distance of 4 m. The height
is selected according to the design documentation depending on the noise level.
The wall panels are manufactured as:
a) Noise reflecting – the panel represents a ferro-concrete slab with thicckness of 110 mm,
b) Noise absorbing – it represents a carrying slab with thickness of 110mm, which is covered
with a noise-absorbing layer on one side
By using different materials for the manufacture of the noise-absorbing layer, different noiseabsorbing levels and different exterior design of the ready noise-protecting wall can be achieved.
According to the materials used for the production of the absorbing layer, the antinoise panels
can be:
a) Wall panels with absorbing layer, produced of facing plates of recycled rubber (PHS 2)
b) Wall panels with absorbing layer, produced of wood dust and joining cement (VELOX)
c) Wall panels with absorbing layer, produced of gap-graded concrete (SILENT)
The wall ferro-concrete panels are manufactured with length of 3,95 m (because the center
distance of the steel pillars is 4,0 m) and with height:
a) The wall panels of the type PHS 2 are module type with height of 0,5 m or 1,0 m (and
this depends on the facing plates REMAPUR)
b) The wall panels of the type VELOX and SILENT – the height is from 0,5 to 3,1 m.
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NOISE REFLECTING WALL PANEL
The noise reflecting panel is a ferro-concrete carrying panel with depth of 110mm,
manufactured of dense concrete with strength class C 30/37, for medium class XF4. Under the
client’s option, the fresh concrete may be colored with certain colorful pigments. Construction type
steel is used as reinforcement, formed in the shape of networks. The surface of the panel is
embossed, formed in special matrixes in the forms, and the reverse side of the reflecting layer
should be with rough surface for eventual catching of creeping plants. See figures 1 and 2.

Fig. 1.

Fig. 2.

WALL PANELS „PHS 2“
The noise-protecting panels PHS 2 belong to the group of noise-absorbing panels, which
absorbing layer is formed of plates of recycled rubber. The main technical parameters of the noiseabsorbing facing plates are shown in Table 1.
Table 1
Name of the item
Length[mm] Width [mm]
Noise-protecting plate Remapur 500 ± 1,5
500 ± 1,5
500/500
Noise-protecting plate Remapur 1000 ± 1,5
1000 ± 1,5
1000/1000
* Depending on the color design and categoryof absorption.

Depth [mm]
70 ± 0,5

Mass [kg]
10,9 – 11,1*

60 ± 0,5

37,3 – 38,04*

Fig. 3. and Fig. 4. Example of color design of facing plates REMAPUR
By using different content of rubber granules, coarse-grain additions, polyurethane joining
substance, colorant and other additions, noise-assimilating category A2 and A3 is achieved.
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The plates have rectangular shape and are produced in 6 main colors (black, grey, brown, red,
green, blue). The intensity of the colors may be adjusted at the client’s option and other colors may
also be made by means of additional applying of suitable paints.
The so produced plates are durable and preserve their properties even in unfavorable weather
conditions. In case of damage, the used plates may be recycled again.
The pasting of the plates on the concrete carrying panel is done by means of OKAMUL PU
polyurethane glue, which is of double-ingredient compositions with no solvents. The glue secures
very good adhesion; it is solid and weatherproof. In case of pasting the plates on vertical surface,
they should be fixed beforehand by means of mechanical grips.

Fig. 5. and Fig. 6. Noise-protecting walls PHS 2
ANTINOISE PANELS BASED ON VELOX PLATES
The front absorbing side of the antinoise panel represents coating of noise-protecting Velox
plates, which are placed behind the concrete, the plates contacts are packed with silicon or acryl
packing. The carrying ferro-concrete panel comes next. The VELOX plates may be additionally
fitted by means of pasting with OKAMUL PU polyorethane glue in combination with mechanical
gripping by means of plastic fixators placed in preliminary drilled openings. The gripping method is
used mainly for the fitting of the second absorbing layer in the bilaterally absorbingg panels.
The noise-protecting plate is manufactured of a mixture of wood dust, cement, and water glass.
Its properties gurantee resistance to water, slat, freezing, decomposition and mechanical damage.
The acoustically effective area of the VELOX plate is profiled in the shape of cross and longitudinal
waves, possibly in the shape of a trapezium with pressed in it fixing pins. The parameters of the
VELOX plates are shown in Table 2.
Table 2

Name

Velox WSO 70
Velox WSW 75
Velox WSZ 100
Velox WSO 105

DLα
4 dB
5 dB
7 dB
8 dB
11 dB

Depth
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
105 mm

Dimensions
of the plate [d
x š]
2000 × 500
2000 × 500
2000 × 500
2000 × 500
2000 × 500

Mass

Profile

30 kg/m2
44 kg/m2
52 kg/m2
63 kg/m2
69 kg/m2

corrugated
corrugated
corrugated
corrugated
corrugated

The panels may be formed in terms of color by placing suitable paints. The assimilating
panels’ connections should be strengthened with shot nails (mechanical grips), mostly in the upper
part of the panels, which are subject to the effect of rainwater. Shot nails and padding with
corrosion protection should be used; the strength of the shots must be optimized to avoid
deformation or damage of the VELOX plate surfaces.
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Fig. 7 Shapes and colors of the VELOX noise-protecting plates
SILENT ANTINOISE PANELS
The absorbing layer of the SILENT antinoise panels are made of gap-graded fine-grained
concrete in the shape of sinusoid with height of the wave 90 mm and axis space between them of
100 mm. The absorbing layer may be colored by means of adding colorful pigments. The carrying
part is similar to the one of the panel that reflects the noise. After the construction of the absorbing
layer of gap-graded concrete, the carrying plate is concreted, and this way, dense connection
between the two layers of concrete is achieved.
The SILENT antinoise panels are designed for value of noise absorbtion A3 under ČSN EN
1793 – 1 and noise non-permeability B 3 under ČSN EN 1793 – 2.

Fig. 8. Shape and matix of the SILENT panel

Fig. 9. Ready SILENT panel

Fig. 10 Contact between the SILENT panels

Fig. 11 Ready SILENT noise-protecting wall
547

STORING OF THE ELEMENTS
The ready articles are stored on level, secured and drained place.
The ferro-concrete columns are stored separately according to their type and length. They are
placed lying on one side one over the other at a maximum of 5 rows; special padding is placed
between the separate columns. For the angle columns, the end column should be secured by means
of cotters to prevent turning over. The space between the paddings should equal 1/4 - 1/5 of the
total length measured from both ends. The paddings should be placed exactly one over the other to
prevent twisting and cutting load of the columns.
The wall panels are stored at stands one behind the other, perpendicularly to the base at a
maximum of 8 pc., and they should not touch each other, i.e. use an “A” type stand. For storing the
panels should be supported to avoid mechanical damage during placing or taking of the panels from
the storing premise.

Fig. 12. and Fig. 13. Stands for SILENT panels
The base panels are stored at stands one behind the other, perpendicularly to the base at a
maximum of 10 pc., and they should not touch each other, i.e. use an “A” type stand. For storing the
panels should be supported to avoid mechanical damage during placing or taking of the panels from
the storing premise.
MANIPULATION
The manipulation with ferro-concrete columns placed horizontally is done by means of a crane
with rope and lifter. A crane with rope is used for installation.
For wall and padding panels, the manipulation is done only vertically, using the grips fitted on
the upper side of the panel, and hooks or hoops are screwed up on these grips depending on the
weight of the panel.
The manipulations must be done very attentively to avoid damage to the panels.

Fig. 14. Installation of SILENT panels by means of Tautendorf SRN autocrane
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TRANSPORTATION
The items are transported with railway or road vehicles.
The ferro-concrete columns are placed horizontally on padding at several layers and wooden
padding is placed between the layers. The end angle columns should be secured with cotters to
avoid turning over. The number of layers is determined depending on the carrying capacity of the
transportation vehicle.
The wall and padding panels are placed at an “A” type stand; they may be placed by two on
each side of the stand but protection against touching of the panels must be secured. Equal number
of panels should be placed at each side of the „A“ type stand.
The items should be secured against shifting − they are tied with steel wire, band or string to
avoid damage or danger to the transportation personnel.

Fig. 15. Transportation of SILENT panels
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БЕТОНИ И ИЗДЕЛИЯ НА БАЗА РАЗРАБОТЕНИ
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CONCRETES AND PRODUCTS OF LIGHTWEIGHT AGGREGATES WITH
UTILIZATION OF INDUSTRIAL WASTES
Ivanka Dobreva
Abstract
The current possibilities of manufacturing lightweight aggregates from industrial wastes have
been investigated. An analysis have been done as well as selection of by-products from different
industrial manufacturing processes in Bulgaria that could be utilized to obtain new building
materials with improved properties (lightweight aggregates made by expansion method).The
fundamental physical parameters of lightweight aggregates for concrete, generated by expanding
process are estimated.
Key words: by-products, lightweight aggregates, expansion.
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УВОД
През последните десетилетия развитието на строителната индустрия е пряко свързано с
разширяване производството на строителни материали и изделия от нетрадиционни
суровини. Наличието на органичен ресурс от естествени минерални суровини и свързаното с
тях екологично равновесие са основни предпоставки за търсенето на нови ресурси за
ефективно производство на строителни продукти. Обогатяването асортимента на строителните материали и изделия и насищането на пазара с нови, ефективни материали с
разнообразни качества, позволяват прилагането на усъвършенствани технологии за ускорено
изграждане на сгради и инженерни съоръжения, адаптирани към изискванията на високо
конкурентния пазар у нас.
Бурното развитието на промишлеността за производство на строителни материали и
изделия през изминалото столетие доведе до изчерпване на природните суровини за тяхното
производство. Това обстоятелство налага да се изследват възможности за използване на
нови, неизследвани или недостатъчно изследвани суровини, като база за създаване на
нетрадиционни материали, със свойства, позволяващи използването им в различни
направления на строителството.
Един от основните източници за разширяване на суровинната база е включването на
отпадъчни продукти от различни производства. Натрупваните през годините големи запаси
от такива продукти замърсяват в голяма степен околната среда. Проучването, с оглед
използването им при производство на строителни материали и изделия, като основни или
допълнителни компоненти ще допринесе, както намаляване на екологичните проблеми в
отделни региони на страната, така и намаляване на енергоемкоста в редица отрасли на
промишлеността.
Енергийните разходи при производството на традиционните у нас леки добавъчни
материали (главно перлит, керамзит, шистопорит и др.) са твърде високи. Масовото
прилагане на топлоизолационни материали и изделия на полимерна основа, в редица случаи
се явява не само икономически неизгодно (на база вносни суровини), но и често е свързано с
вредни за здравето на хората и екологичното равновесие последствия при тяхната
експлоатация, както и в условията на пожар и природни бедствия.
Разработването на състави за леки бетони и изделия от тях на база влагане на вторични
продукти е възможност за разширяване асортимента на строителните продукти с топлинни
характеристики, както и за подобряване микроклимата и чистотата на околната среда.
На база на експериментална работа в лабораторни и полупромишлени условия са
разработени състави за леки добавъчни материали с влагане на отпадък о феросилициевото
производство, а също и добавки от редица производства -отпадъчни продукти от
топлоелектрически централи (ТЕЦ); добив и обогатяване на руди и въглища; от
промишлеността за строителни материали (добив и преработка на скални материали).[1]
Композитните състави и изготвените на тяхна база леки добавъчни материали са
получени на основата на експандиране по патентован метод и технология за производство
[2].
За подготовка на съставите са използвани следните материали:
1. Натриев метасиликат (водно стъкло) - с модул М=2,47 (Протокол No186/05.11.01г.) по
БДС 2284;
2. Микросилициев прах - отпадък от феросилициевото металургично производство на
МК"Кремиковци" със следните характеристики:
• -обемна плътност - ρо = 220 kg/m3;
• -специфична плътност - - ρс = 2200 kg/m3;
• -химичен състав - Табл. 1.
Таблица 1
Si2O
83,25

Fe2O3
3,84

AL2O3
1,01

CaO
1,39

MgO
1,90
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SO3
1,20

Na2O
0,92

K2O
3,49

MnO
2,35

З.Н.
2,06

3. Портландцимент-СЕМ 32,5 , съгласно БДС EN 197-1:
• - активност на 28-ия ден - fc= 37,2 N/mm2
• - нормена консистенция – 28%
4. Ненаситена ортофталична полиестерна смола “Азастрал 60” със следните
технически характеристики:
• нелетливи вещества - 65,1 %;
• вискозитет при 23 0С – 0.40-0.60 Pa.s;
• температурна устойчивост по Мартенс - 60 min;
• температурна устойчивост метод ISO 75/A - 70 min;
• абсорбция на вода след 24 h - 18 mg/тестова проба;
5. Епоксидна смола АП-1, производство на "ЛАКПРОМ" АД;
6. Минерални пигменти ;
7. Перлит.
ЛЕКИ БЕТОНИ И ИЗДЕЛИЯ С ЛЕКИ ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
На база на изходните суровини и технологиите за получаване у нас леките добавъчни
материали се характеризират със значително обемна плътност и на тази основа леките
бетони са с обемна плътност ρо≥ 1000 kg/m3. Това основно важи за леките едри добавъчни
материали (ρо= 500-900 kg/m3).
В нормативните документи на различните страни и в справочната литература са
поставени определени технически изисквания към леките добавъчни материали по
отношение на обемна плътност (ρо= 250-500 kg/m3) за получаване на топлоизолационни
елементи и изделия с ниска обемна плътност.
В редица страни чрез влагане на различни минерални и органични суровини по
специални технологии на обработка и производство са създадени топлоизолационни
продукти с малка обемна плътност и нисък коефициент на топлопроводимост. [3]
Приложеният метод и технология за получаване на нови леки добавъчни материали с
използване на вторични продукти от феросилициевото производство дават нови
възможности за разширяване на асортимента на строителните изделия с определени
топлотехнически характеристики.
Разработени са състави за леки бетони, както и изделия от тях с използване на
получените леки добавъчни материали.
1. Лек бетон на база композитен състав (КС-6-1) при количество Ц=250 кg/m3
Таблица 2
Показател
1.Обемна маса
2. Якост на натиск
3.Коефициент на топлопроводност- (λ≤0,18)

Мярка
kg/m3
N/mm2
W/mK

Стойност на показателя
580,0
2,1
0,143

2. В полупромишлени условия са изготвени трислойни облицовъчни плочи, чрез
пресоване, като са използвани перлит, цимент и горен слой от смес на леки добавъчни
материали ( композитен състав КС-6) и епоксидна или полиестерна смола. За оформяне на
външната декоративна повърхност са използвани пигменти, добавени при производството на
леките гранулирани материали (черен, червен и жълт).
Получените изделия е предвидено да се използват като външна облицовка на фасади,
както като декоративен облицовъчен материал, така и като ефективна топлоизолация.
В акредитирана лаборатория са определени коефициентите на топлопроводност на
видовете изделия, чрез използване на метода на Д-р Бок и съобразени с изискванията на БДС
ISO 8302.( протокол№ 331/08.10.03).
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В Табл. 3. са определени основни характеристики на плочите.
Таблица 3
№
1.
2.

Показател
Обемна плътност, kg/m3
Водопопиваемост, %
- за 1 min
- за 24 h
Коефициент на
топлопроводност, λ ,
W/m.K

3.

Ч-Е
815

Ч-П
986

Ж-Е
869

Ж-П
892

ЧН-Е
784

ЧН-П
894

6,27
18,73
0,189

4,85
17,66
0,186

6,07
23,00
0,180

6,05
18,08
0,182

5,84
21,91
0,159

4,44
20,29
0,153

ПОЛИМЕРБЕТОНИ
Полимербетоните са композитни материали, в които матрицата е термореактивен или
термопластичен полимер, а армиращата фаза са химически устойчиви неорганични
пълнители и добавъчни материали.
В зависимост от обемната плътност полимербетоните се делят на:
• свъхтежки- 2200 - 4000 kg/m3;
• тежки- 1800 - 2200 kg/m3;
• леки - 500 - 1800 kg/m3;
• свръхлеки - 400 - 500 kg/m3.
В зависимост от предназначението им се определя и изборът на подходяща смола.
Полиестерните смоли са с висока устойчивост в кисела и окислителна среда, както и
такава, съдържаща хлор, но имат ниска устойчивост в алкална среда и са склонни към
деформации.
Епоксидните смоли придават на полимербетоните висока киселинна и алкална
устойчивост и висока защитна способност.
Важно условие за получаване на високи физикомеханични показатели е протичането на
пълна полимеризация или поне такава до степен близка до теоретичната.
На база композитен състав (КС-6-5) с оцветители и добавка отпадъци от
дървообработващата промишленост са изготвени пробни тела (кубчета 100/100/100mm) с
матрица от епоксидна и полиестерна смола.
В Табл. 4. са предоставени резултати от изпитванията на получените пробни образци.
Таблица 4
No
1.
2.
3.
4.
5.

Показател

Мярка

КС-65/ ЕПД
685

КС-65/ ПП
809

КС-65/ ППД
811

КС-6-5

kg/m3

КС-65/ ЕП
664

Обемна плътност в
естествено
състояние
Обемна плътност в
сухо състояние
Якост на натиск
Водопопиваемост
(по маса /обем)
Коеф. на топлопроводност (λ≤0,18)

kg/m3

664

684

805

809

782

N/mm2
%

7,00
1,58/
1,10
0,103

5,02
1,80/
1,26
0,132

5,92
6,85/
5,63
0,130

6,96
4,18/
3,44
0,142

2,46
8,02/
14,01
0,107

W/mK
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786

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На база резултатите от изпитванията на подготвените и изпълнени композитни състав за
леки добавъчни материали, както и получените при определени рецептури състави за лек
бетон и полимербетони могат да се направят изводи, които да дадат насоки за развитие на
изследванията в основни направления.
Разработените облицовъчни изделия са с нисък коефициент на топлопроводност( под
0,18 W/m.k), както и с ниска водопопиваемост на база на използваните епоксидна и
полиестерни смоли. При тези добри характеристики те могат да се използват за външна и
вътрешна облицовка на сгради с добра водозащитна и топлинна функция.
Пломербетоните имат също ниски стойности на водопопиваемостта, обемната плътност,
топлопроводимостта и сравнително добри механични характеристики. Тези стойности дават
възможност за приложението им при външни ограждащи конструкции с добра
топлоизилационна способност и устойчивост на външни влияния.
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ГЕОЛОЖКА БАРИЕРА НА СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
НА БАЗА ЛЬОС- ЦИМЕНТОВА МЕМБРАНА
Георги Станилов1, Димитър Назърски2, Анна Савова3
Резюме
При изграждането на обект „Сметище за битови отпадъци” гр Силистра е изпълнен
опитен участък за изграждане на изкуствена геоложка бариера от уплътнен льос – цимент,
част от мембранната системна по дъно клетки на сметището. В настоящия доклад е дадена
методика, описваща последователно видовете дейности и подробностите относно
изпълнението на опитното поле за определяне на оптимална смес льос – цимент. При
изграждането на геоложката мембрана е използван е цимент HRB 12.5.
GEOLOGICAL BARRIER AT LANDFILL ON THE BASIS
OF LOESS – CEMENT MEMBRANE
George Stanilov, Dimityr Nazarsky, Anna Savova
Abstract
During the construction of project Landfill Silistra a trial field has been accomplished for the
construction of artificial geological barrier of compacted loess – cement, a part of the membrane
system of the bottom of the landfill cells. The report is describing the method, detailing the sequence
of the activities and particularities in refers of the accomplishment of the test section for
determination of optimal loess – cement. Cement HRB 12,5 has been used during the execution of the
geological barrier.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременна тенденция в областта на портландциментите е получаването и приложението
на смесените нискоклинкерни цименти. Te се определят като основен материал, който
отговаря на изискванията на модерното общество, не само поради качества и характеристики,
които липсват на традиционния портландцимент, но и поради рентабилната употреба на
вторични продукти от металургията, електропроизводството и други отпадъчни индустриални
продукти. Значителни спестявания на ресурси и енергия се реализират при производството на
смесени цименти в циментовата индустрия.
Най – широко цитираната причина за употреба на нискоклинкерни цименти е
икомичността на крайната бетонова смес, както по отношение на цена, така и по отношение на
енергоспестяване. Циментопроизводството е енерго – консумиращ процес. Употребата на
нискоклинкерни цименти би довела до важни енергийни спестявания. Някои от очертаващите
се ползи за циментопроизводителите са по – малко необходима енергия при производството,
както и по-малко отделени вредни емисии и твърди отпадъци.
От гледна точка на циментопроизводителя, той се намира пред дилемата: от една страна
може да се планира, че търсенето на цимент ще надмине значително нашите производствени
възможности, а от друга страна ограничаването на емисиите на СО2 в атмосферата е вече в
действие. Разрешение за строителството на нови мощности се оказва все по-трудно за
получаване, главно поради причини, свързани с опазване на околната среда. Така че,
производството на повече цимент с по-малко клинкер е едно от възможните решения за в
бъдеще.
Нискоклинкерните цименти представляват интерес за строителната практика поради
притежаваните качества и характеристики, които се доближават до тези на чистия
портландцимент, но и поради по - ниската им себестойност.
Геоложката бариера на база льос – циментова мембрана е използвана при изграждането на
сметище за битови отпадъци в гр. Силистра. Обектът е разположен в льосов район, където
няма глина, подходяща за полагане за изграждането на геоложката бариера. Тъй като
подходящите глина са на големи транспортни разстояния, е избран местен материал за
изграждането на геоложката мембрана, а именно – льос. Съответно е прието проектантско
решение за изграждане на льос – циментова мембрана като част от хидроизолационната
мембранна система по дъната на клетките на това сметище.
При изграждането на геоложка бариера на базата на льос – циментова мембрана на
сметище за битови отпадъци е употребен около 5 000 т нискоклинкерен цимент HRB 12,5,
производство на «Девня цимент» АД. Спестените средства за строителя при употребата на
този нискоклинкерен цимент, вместо обикновен портландцимент, при изграждането на льос –
циментовата мембрана са около 80 000 лв.
2. СЪЩНОСТ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЕОЛОЖКА БАРИЕРА НА
БАЗА ЛЬОС – ЦИМЕНТОВА МЕМБРАНА
В настоящия доклад са описани последователно видовете дейности и подробностите
относно изпълнението на опитно поле за определяне на оптимална смес льос – цимент за
изграждане на геоложка бариера, част от мембранната система по дъно на клетките на
сметището. Използваният цимент е HRB 12.5, произвеждан от “Девня цимент” АД. Това е
хидравлично свързващо вещество, отговарящо на изискванията на БДС EN 13282:2000.
Стандартните физико – механичните показатели на горния цимент са следните:
• - Стандартна якост на натиск на 28 ден
- >12,5 Мра;
• - Начало на времесвързване
- > 120 мин;
• - Разширение /Le Chatelier/
- <10 mm;
• - Ситов остатък 90 µ
- < 15 %;
Нискоклинкерният цимент HRB 12.5 се получава в заводски условия чрез фино смилане
на портландциментов клинкер, гранулирана доменна шлака и варовик.
Основното предназначение на HRB 12.5 е за строителството на:
• основи за пътища;
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• основи на ж.п.и метро линии;
• основи на сгради;
• капсуловащи пластове;
• стабилизиране и подобряване на почвата;
• инжекционно заздравителни работи в минното и хидротехническото строителство
При изграждането на обект „Сметище за битови отпадъци” гр Силистра е изпълнен
опитен участък за направа на изкуствена геоложка бариера от уплътнен льос – цимент.
Изпълнител на Сметището за твърди битови отпадъци в гр. Силистра е Консорциум „Walter
Heilit SS”, състоящ се от фирми: Walter – Heilit Verkehrswegebau GmbH; Станилов ЕООД,
Старт Инженеринг АД по Договор Publication Ref: EUROPEAID/113434/D/W/BG, Възложител
е Министерство на околната среда и водите, строителният надзор се изпълнява от Консорциум
„AEW Fichtner”. Изпълнител на строителните работи по изграждане на сметището, в частност
на хидроизолационната мембранна система е фирма “Станилов” ЕООД.
Хидроизолационната мембранна система по дъното на сметището възлиза на 12,5 хектара.
Напречен разрез на хидроизолационната система на сметището (от дъното нагоре)
представлява:
По дъно на сметището:
• изкопана повърхност;
• подравняване и уплътняване на изкопаната повърхност;
• геоложка бариера (льос – циментова мембрана);
• геомембрана (HDPE – фолио), гладко;
• защитен геотекстил;
• дренажен пакет (50 см) – филтърна дренажна система;
По откоси на клетките на сметището:
• изкопана повърхност;
• подравняване и уплътняване на изкопаната повърхност;
• бентонитова подложка;
• геомембрана (HDPE – фолио), гладко;
• защитен геотекстил;
• дренажен пакет (30 см) – филтърна дренажна система;
Характеристиките на льос – циментовата мембрана, дадени в тръжните условия са
поместени в Таблица 1.
Геоложката бариера се изгражда от натрупана и уплътнена льос – циментова мембрана от
минимум 0,50 м дебелина, направена най - малко на 2 слоя.
Таблица 1. Толеранси, изисквания и проверки при изграждане
на геоложка бариера от льос – цимент
Параметри

Модул на еластичност (Ео)
Плътност (% от стандартен Проктор)
Коефициент на Инфилтрация

Изисквания

Тестове

Стойност

Толеранси

50 МРа

10%

3 пъти на 1000 м2
(по дъното)

100%

-2%

30 пъти на 10 000 м2

≤1,0*10-9м/с

-
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3 теста / клетка
(по дъното)

3. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПИТЕН УЧАСТЪК ОТ ЛЬОС –
ЦИМЕНТОВА МЕМБРАНА
Предварителни лабораторни тестове
За да се определи оптималната смес от льос – цимент, възможната за добиване суха
плътност и съответното водно съдържание - се извършват предварителни лабораторни тестове.
За да се определят по- горе посочените параметри, тестове Проктор се извършват на различни
льос - циментови смеси с 6%, 8%, 10% количество цимент от общата маса на сместа. Всеки
Проктор тест се изпълнява с минимум 5 различни водни съдържания, за да се определи
възможно най - точно оптималното водно съдържание. Определянето на оптималното водно
съдържание на всяка льос – циментова смес се извършва в проценти вода отнесено към
льосовата почва (без да се взема под внимание количеството цимент в сместа).
Предварително бяха изпитани в лабораторни условия два вида почвен материал от
кариера " Калипетрово " - по-светил и тъмен. На всеки от тях е определен максималната
обемна плътност и оптималното водно съдържание, по проктор съгл. БДС 17146-90, със
съдържание на цимент 6%, 8% и 10%. Бяха съпоставени физикомеханичните качества на
проби с цимент тип 32.5 R и тип НRВ 12.5. След анализиране на резултатите от тестовете бе
установено, че няма съществена разлика в показателите на льос-циментовата смес по
отношение на тези две разновидности цимент.
В процеса на изкопната дейност от кариера " Калипетрово” се оказа , че светлия материал
преобладава значително по отношение на тъмния. Тези анализи определиха вида на материала
за смесване в опитния участък: по-светъл льос и цимент тип НRВ 12.5.
Местоположението на опитното поле бе определено в Клетка 2 на изгражданото сметище.
След подравняване на участъка с булдозер, се уплътни земната основа с
12 тонен шиповиден валяк. Извършиха се лабораторни изпитвания за постигната I
степен на уплътнение по метода на режещия пръстен съгласно БДС 647-83 , за
еластичен и деформационен модул по БДС 15130-80.
Процедура на смилане
Взеха се проби за установяване на естественото водно съдържание на льоса. Льосовия
материал се разпръсва според възможностите на фрезоващата машина на слоеве с дебелина
13-15см. След това фрезоващата машина прави две проходки върху точка.
След това гладък валяк прави една бърза проходка за стабилизиране на повърхността.
Цимента на повърхността се дозира с цименторазпръсквач – 10кг/м2. Отново се правят две
проxодки на фрезоващата машина върху точка. При необходимост се коригира водното
съдържание с добавяне на вода или фрезоване. Отново се правят две проходки на фрезоващата
машина върху точка. След това се прави една бърза проходка на гладък валяк за
стабилизиране на повърхността
Цимента се разпръсва гладко по повърхността на льосовия слой в количество според
избраната льос/циментова смес. За да се подсигури различното съдържание на цимент,
устройството в разпръскващия механизъм се регулира. При необходимост се извършат
допълнителни преминавания. Скоростта е равномерна в устройството за разпръскване.
Количеството цимент, което се разпръсква по повърхността се измерва в началото на
всеки ден, за да се осигури коректно регулиране на цименторазпръсквач.
Разпръскването се извършва според възможностите на фрезоващата машина със слой с
дебелина 13-15см. След което материалът се пулверизира и хомогенизира с две преминавания
на фрезоващата машина, което дава възможност да се обработи слоя с цялостна дебелина.
Всяка сутрин се прави проверка, за да се подсигури количеството цимент и качеството на
льос-циментовата смес.
Преди да се разпръсне цимента, фолио с размери 1.00м на 1.00м се полага на земята. След
всяко преминаване от разпръсвача на цимент, количеството на цимента се замерва чрез
претегляне.
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4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА
Обработването на опитното поле е проведено на 20, 21, 22 и 23 10.2004 г. От кариера
„Калипетрово " със самосвали материалът е транспортиран до опитния участък . Разстилането
се извършва на мястото на теста с булдозер, на пластове с дебелина 13 см., в неуплътнен вид.
Чрез геодезични измервания се установяват котите на наблюдаваните точки от уплътнената
земна основа .
Дозирането на цимента е уточнено в началото, чрез претегляне на разхода за 1м2.
Изпълнени са четири полета, със съдържание на цимент съответно: Поле 1 - 6%(10 кг/м2),
Поле 2 - 6%(10 кг/м2), Поле 3 - 8%(14 кг/м2) и Поле 4 - 10%(17 кг/м2).
В процеса на работа се извършват измервания за определяне водното съдържание на
естествения материал съгласно БДС 644-83. Тестовете установяват, че то е около 14%, при
оптимално 14,5%. Това налага коригиране влажността на използвания материал. Уточнен е и
броя на преминаванията на водоноската. След повторна проверка на водното съдържание е
установено от порядъка на 14,8 до 16,4%.
Раздробяваното на работния материал е извършено на мястото на опитния участък чрез
фрезоваща машина, теглена от трактор. Броя на преминаванията е уточнен след визуална
преценка от Изпълнителя.
Чрез последователни дейности са нанесени 5 пласта подготвен материал с обща
уплътнена дебелина не по-малко от 50 см, която е установена по геодезичен метод и
документирана.
Уплътнителната дейност е извършена с гладък вибрационен валяк с тегло 18т. Всяко от
четирите полета е разделено на три участъка, изпълнени с различен брой проходки на
уплътняващата техника: 5, 6 и 8 броя (една проходка - това е едно преминаване върху точка). В
Поле 1 са уплътнени първи, трети и пети пластове, а за останалите: Поле 2. Поле 3 и Поле 4 трети и пети пластове.
5. ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Лабораторните изпитвания са извършени на следващия ден след подготовката и
изпълнението на пробния участък- 23.10.2004г. Тествани са общо 12 наблюдавани точки, на
последното ниво на уплътнената повърхност, като всяка от тях е специфична по отношение на
циментно съдържание и брой проходки на валяка.
Степента на постигнатите уплътнения е определена по метода на режещия пръстен
съгласно БДС 847-83.
Еластичните и деформационните модули са определени чрез натискова плоча с диаметър
300 мм, съгласно БДС 15130-80.
От полетата с различни циментови съдържания са изрязани 9 броя пробни тела за
определяне коефициента на филтрация в независима акредитирана за това лаборатория. При
6% циментно съдържание в льос-циментовия материал всички резултати отговарят на
техническите изисквания. Коефициентът на водопропускливост е достигнал границите от
0,79*0,50*10-9 м/сек.
6. АНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Тъмният почвен материал е с по-високо съдържание на глини, което го прави по-добър за
направата на льос-циментовата мембрана. За съжаление той е в по-малки количества, което
определя по-светлия материал като по-подходящ.
При сравняване на физикомеханичните свойства на пробните тела, изготвени в
лабораторни условия с двата вида цимент, не се наблюдават съществени различия.
Оптималните водни съдържания и в двата случая се различават с не по-вече от 0.5%.
Максималната обемна плътност при нискоклинкерен цимент НRВ12.5 е по-висока от тази на
цимент СЕМ II/B-M 32.5 R, което прави първият по-подходящ за този вид дейност.
Различното процентно съдържание на цимент не е определящо за физикомеханичните
показатели на сместа. Много добри резултати се наблюдават и в четирите полета.
Изпълнителят e смeтнал за достатъчно ефективно 6% съдържание на цимент.
559

Водното съдържание на почвения материал е с основно значение за ефективността на
уплътняването. Достатъчно условие е то да не е под оптималното с повече от 1% и над
оптималното с повече от 2%.
Основно влияние върху резултатите оказват водното съдържание на обработвания
материал и броя на проходките на уплътняващата техника. Пет проходки са крайно
недостатъчни за постигане степента на уплътнение, шест броя са на границата на желания
резултат. Изпълнителят е преценил, че осем проходки са достатъчни за изпълнение на
изискванията в Техническата спецификация
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЕОЛОЖКА БАРИЕРА ОТ
ЛЬОС-ЦИМЕНТОВА МЕМБРАНА
След анализиране на резултатите от опитния участък, е предложена следната
технологична последователност за изпълнение:
За всеки подготвян пласт:
• Изкоп и натоварване на строителна почва с багер;
• Транспортиране и изсипване върху участъка на полагане със самосвали;
• Разстилане на почвата с булдозер на пластове от 12-14см.;
• Две проходки на фрезоващата машина върху точка;
• Една бърза проходка на гладък валяк за стабилизиране на повърхността;
• Дозиране на цимента върху повърхността , с цименторазпръсквач (10 кг/м2);
• Две проходки на фрезоващата машина върху точка;
• Коригиране на водното съдържание (ако е необходимо) с добавяне на вода или с
фрезоване;
• Две проходки на фрезоващата машина върху точка;
• Две бързи проходки на гладък валяк за стабилизиране на повърхността;
След подготвянето на три пласта един върху друг се уплътнява с гладък вибрационен
валяк (18т) , в следната последователност:
• Две проходки без вибрации;
• Две проходки със слаби вибрации;
• Три проходки със силни вибрации; проходка без вибрации.
Върху последния, пети пласт, се повтаря процедурата за уплътняване.
След приключване на уплътняването на съответния участък, Изпълнителят е взел
необходимите мерки за запазване на водното съдържание на изпълнения участък.
ЛИТЕРАТУРА
1. Конкретни и Общи Технически Спецификации, Lot 4 Сметище Силистра;
2. БДС EN 13282/2000 – Хидравлични пътни свързващи вещества;
3. Система за управление на качеството при изграждане на сметищна хидроизолационна
система, WHSS.
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ПЕНЕТРОН – ПРОНИКВАЩА КАПИЛЯРНА СИСТЕМА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА БЕТОН
Сашко Германов1
Резюме
Представени са възможностите за използуването на продукти за хидроизолация на бетон
от типа пенетрон. Дадено е кратко описание на състава и механизма на действие на
продуктите, както и широкия спектър на тяхното приложение.
PENETRON - INTEGRAL CAPILLARY CONCRETE WATERPROOFING SYSTEM
Sashko Germanov
Abstract
The possibility of the use of the products penetron for the waterproof of concrete is presented.
Short explanation for the compositions and the mechanism of the action of the products are given
and also their width applications.

1

Сашко Германов, инж., управител на „ЕКСА 5” ЕООД, ул. „Бузлуджа” 5, София 1407
тел./факс: 02 / 962 15 43, тел.: 02 / 868 50 83, 868 51 72
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ПЕНЕТРОН са продукти за хидроизолация, с дълбоко проникване в капилярите,
състоящ се от обикновен цимент, специално качество кварцов пясък и голям брой засилващи
действието химикали, които осигуряват ефективна и постоянна изолация.
Хидроизолиращия ефект на ПЕНЕТРОН се постига чрез реакцията на различни
химични елементи в разтвора, при свързване с бетоновата смес. Сместта прониква дълбоко в
капилярите на бетона по осмотичен път и образува кристали, които напълно запечатват
повърхността, изтласквайки влагата. Процесът действа при или срещу воден натиск. При
отсъствие на влага съставките на ПЕНЕТРОН остават латентни. При повторна поява на
влага, когато и да е, действието на химикалите и запечатващия процес се повтарят
автоматично и проникват още по-дълбоко в бетона. Разрастването на кристалите при
капилярната хидроизолация е измерено в дълбочина почти 1 метър от точката на полагането.
ПЕНЕТРОН е 100% съвместим с бетона.
Системата ПЕНЕТРОН включва следните продукти:
• ПЕНЕТРОН – за хидроизолация и химическа защита над и под земното равнище
• ПЕНЕПЛУГ – бързо втвърдяваща се съставка за спиране на големи течове под
налягане
• ПЕНЕКРИТ МОРТАР – използва се за запълване на пукнатини и фуги;
профилни връзки; клетъчни и открити шупли в консистенцията на строителния
разтвор
• ПЕНЕТРОН АДМИКС – добавка, която се смесва с новия бетон по време на
бъркане за пълна и цялостна хидроизолация
• ПЕНЕТРОН ПЛЮС – суха прахообразна смес, която се използва за
хоризонтални повърхности и предварително излят бетон. Специална селекция за
по-лесна работа с мистрия.
Продуктите на ПЕНЕТРОН се препоръчват за употреба при конструкции, където се
изисква задържане на водата отвън или отвътре. ПЕНЕТРОН се препоръчва също при
конструкции изложени на потенциално водно или химическо въздействие, поради което се
налага постоянна хидроизолация или защита. Неговата приложимост, както откъм страната
изложена на водно влияние, така и от обратната страна, противоположна на въздействието на
вода, отговаря на всички изисквания за хидроизолация:
• Става интегрална част от бетона, формирайки завършено цяло от сила и трайност
• ПЕНЕТРОН не е замазка или мембрана, т.е. не трябва да се счита за покритие
или предпазен слой
• Прониква дълбоко в бетона и запечатва бетоновите капиляри и кухини
• Може да се полага и от двете страни на конструкцията
• Хидроизолационните качества и устойчивостта на химическо въздействие се
запазват дори при нарушаване на целостта на конструкцията /например при
отчупвана на парче/
• Напълно ефективен при високо хидростатично налягане
• Лесен за приложение и с ниска себестойност на труда
• Повишава бетоновата якост на натиск
• Не се напуква, накъсва или надупчва
• Няма специални изисквания при полагането му, поставянето на стоманени или
метални мрежи и други подобни процедури
• Запечатва кухините /до 0,4 мм/, а не ги просто прегражда или маскира
• Позволява на бетона да “диша”, елиминирайки образуването на водна пара, и
остава бетона напълно сух
• Издържа химическа атака /РН 3-11 при постоянен контакт; РН 2-12 при
периодичен контакт/ и осигурява широк диапазон от защита срещу замръзване,
топене, разрушителни подпочвени води, морска вода, карбонати, хлориди,
сулфати и нитрати
• Предпазва арматурната стомана от корозия
• Нетоксичен – одобрен за полагане върху резервоари за питейна вода
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•
•
•
•

Незапалим
Устойчив на изтриване и механично износване
Не изисква специални условия за работа
Разходна норма – 0,7-0,9 кг/кв.м. за една ръка и 1,1-1,2 кг/кв.м. за две ръце

ПЕНЕПЛУГ е бързо втвърдяваща се и хидроизолационна съставка за спиране на големи
течове под налягане получени от пукнатини, каверни или разслояване на бетона.
ПЕНЕПЛУГ се полага лесно, той е неорганичен материал, незапалим, без миризма и е
одобрен за резервоари за питейна вода. Течът спира за по-малко от минута.
ПЕНЕКРИТ МОРТАР е готова циментова хидроизолираща смес за извършване на
ремонтни работи и устойчиво запечатване на:
• пукнатини, пространствата между ръбовете на две конструкции, вдлъбнатини при
връзките, като осигурява непропускливост
• запълване на пукнатини и отвори и неприлепнали строителни връзки
• осигурява водоустойчивостта при технически дефекти на бетона
• поправка на цепнатини и шуплести повърхности
ПЕНЕКРИТ МОРТАР може да се полага и върху влажен бетон, с бърза фиксация,
неорганичен – няма полимери, незапалим, устойчив е на изтриване и механично износване,
устойчив на замръзване/топене, доказано е,че питейната вода меже да се използва след
контакт, полага се с ръка, четка или мистрия.
ПЕНЕТРОН АДМИКС е специално създаден за различни обекти – резервоари, язовири,
канализации, метро и други тунелни системи, подземни складове, основи и басейни, и при
различни температурни условия. Той се прибавя към бетоновата смес по време на
произвеждането на партидата. С него бетонът става завинаги защитен срещу проникването
на вода или други течности от каквото и да е естество, като също така предпазва от
разрушителното въздействие при тежки атмосферни условия.
ПЕНЕТРОН АДМИКС издържа на екстремно хидростатично налягане и от двете
страни на повърхността, като става неразделна част от субстрата и е силно устойчив на
агресивни химикали, позволява на бетона да “диша” и е нетоксичен, има по-ниски разходи
при полагане сравнен с други методи. Разходната му норма е 0,8% от теглото на цимента.
ПЕНЕТРОН ПЛЮС е специална смес за сухо полагане на хоризонтални бетонови
повърхности, преди завършване.
ПЕНЕТРОН ПЛЮС подобрява абразивната устойчивост на бетона. Полага се лесно
/със сито/ и не е трудоемко. Материалът увеличава якостта на бетона, и също е одобрен за
полагане върху резервоари за питейна вода.
С проникващата капилярна система за хидроизолация на бетон ПЕНЕТРОН са
изолирирани много от най-известните световни архитектурни обекти: сградата на IBM в
Калифорния, обекти на американската армия и на ВВС на САЩ, водноелектрически и
ядрени централи, морските центрове на Калифорния и Хаваите, бреговата охрана на Щатите,
тунели и метростанции в Прага, Харков и Минск и много други.
Универсалноста и ефективността на продуктите на ПЕНЕТРОН се демонстрират чрез
широкия спектър на приложението им за основи, мазета, гаражи, асансьорни шахти,
всякакви стоманобетонни конструкции, изискващи защита от вода или разяждащи химикали,
а така също и за критични обекти, включително атомни реактори, химически складове,
тунели и др.
Фирма “ЕКСА 5” ЕООД е изключителен представител на ICS/PENETRON
INTERNATIONAL Ltd. Американската фирма е международно признат лидер в сферата на
хидроизолацията, защитата и ремонта на бетонови повърхности.
През последните двадесет години продуктите на ICS/PENETRON INTERNATIONAL
Ltd. затвърдиха своята репутация чрез задоволяване на най-претенциозните изисквания за
563

строителни материали в цял свят, от страните със суров полуарктически климат /Норвегия и
Русия/ до страни с изключителни големи горещини /Саудитска Арабия/.
С ПЕНЕТРОН е хидроизолирана Статуята на свободата в Ню Йорк.
В България фирма “ЕКСА 5” EOOД е хидроизолирала повече от 75 000 кв.м. площи –
Американския колеж в Благоевград, хотели в курортен комплекс “Слънчев бряг”, хотели в
гр.Банско, “Царско село” в гр.София, комплекс “Манастира”, автосервиз “Друмник”,
подземни етажи в Поморие, езерото в“Бизнес парк” – ж.к. Младост, покриви на жилищни
сгради, басейни, мазета, гаражи, тераси, асансьорни шахти и други обекти в страната.
Спазването на най-високите стандарти за опазване на околната среда позволява
продуктите да се реализират в аквариуми и резервоари за питейна вода.
ПЕНЕТРОН означава край на проблемите с влагата!

564

