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ВЕРТИКАЛЕН ТОПЛООБМЕННИК 

Ст. Гашаров 1, Джералд ван Декер 2 

 

Резюме 

Вертикалният топлообменник е доставен, монтиран и с него са извършват тестови 
изследвания. Топлата отпадъчна вода изтича през вертикалния топлообменник с температура 
37 – 38 0С. Посредсвом топлообмена през медните стени на топлообменника /през широката 
вътрешна тръба надолу протича отпадъчната топла вода а нагоре през серпентината от по-
тънките медни тръби се движи студената чиста вода/ се извлича (60 – 80)% от топлината на 
отпадъчната вода, която се подава в загряващото устройство (бойлер). Така се постига висок 
икономически, екологичен и микробиологичен ефект. Устройството се изплаща в кратък 
срок  в зависимост от обема преминала през него 

 

 

VERTICAL HEAT-EXCHANGER – 2 

Stojan Gasharov 1, Gerald van Deker 2 

 

Abstract 

The vertical thermo-exchanger is delivered, installed and put to tests.  The hot sewerage water 
flows out through the vertical thermo-exchanger with 37 – 38 0С. During the thermal exchange 
through the copper walls of the thermo-exchanger /through the wide inner tube the sewerage water 
flows down, while  the fresh cold water flows up through the serpentine of thinner copper tubes/ 60 
– 80% of the heat of the hot sewerage water is gained and transferred to the heating device /boiler/. 
This has highly economic, environmental and microbiological effect at the same time. The device 
could return the investments in short term, depending on the volume of the hot sewerage water that 
goes through it, 120 m3 on the average – very often up to several months.  

Key words: heat-exchanger, thermal exchange, energy efficiency, heat savings, recycling, 
retrieving 
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Фактическо положение: Поради масовото навлизане на енергоспестяващи технологии в 
новото строителство – топлоизолация на сградите и нови мазилки, алуминиева и PVC 
дограма, нискоемисионни стъкла, енергосъобразна архитектура и пр., значително се 
намаляват енергийните разходи в сградите за отопление, не рядко до 35 – 40 %. В същото 
време, количеството енергия (топлинна, електрическа) за загряване на определен обем вода 
до определена температура е лимитирано от законите на термодинамиката, т.е. икономия на 
енергия тук може да се получи само от намаляване на количеството потребявана вода. 
Тенденцията показва друго – в България, както и в развитите страни, консумацията на 
гореща вода за хигиенни нужди расте и вече изпреварва в целогодишен план енергията за 
отопление 

Разрезът на потребление на енергия за битова гореща вода (БГВ) показва висока 
неефективност – 85 – 90% от вложената енергия след консумация изтича в канализацията. 
Това мотивира изследователи от университета в Торонто – Канада, съвместно с други 
американски инженери да конструират Вертикален Гравитачен Топлообменник (GFX), който 
извлича топлина от топлите отпадъчни води и тази топлина се връща в контура за загряване 
на студената вода. Новото е в технологичното изпълнение на патентования  ВТ  (GFX). 

Принцип на действие

Вертикално падащата вода  
полепва по вътрешната 
стана на тръбата и образува 
фин течащ слой
Топлината от отпадната 
топла вода се предава 
ефективно на чистата 
студена вода преминаваща 
по външно намотаната 
тръба
Топлообменика осигурява 
затопляне на студената 
чиста вода и охлажда 
отпадата вода

Топла
отпадна 
вода

Охладена
отпадна вода

Рециклира
на чиста 
енергия

Входяща
студена 
вода

 

Гравитачният тръбен топлообменник 
представлява широка медна тръба 
със специална медна тръбна 
намотка и накрайници
Намотката е проектирана за 
максимално добър топлинен контакт 
с основната (широката) тръба
Медта, като материал, осигурява 
високата степен на топлообмен

Принцип на деиствие І - дизайн
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ВГТ представлява широка медна тръба около която по специален начин са навити като 
серпентина по-тънки медни тръби. ВГТ се монтира в най-долната част на канализацията в 
сградата, заменяйки (1,6 – 1,8) м. дължина на отточната тръба със същия диаметър. Долната 
част на тънките медни тръби се включва към водопровода за студена вода, а горната – към 
входа на загряващото устройство – към абонатната станция, индивидуален бойлер или друг 
консуматор. Стичайки се надолу, топлите отпадни води образуват тънък воден филм по 
стените на широката медна тръба и посредством топлообмена, отдават голяма част от 
топлината си на по-студената вода, течаща по тънките медни тръби. 

Броят на тръбите в 
намотката може да варира 
от 3 до 6 в зависимост от 
наличните дебит и налягане 
в сградата
Спецификацията гарантира 
минимални хидравлични 
съпротивления 
Дизайнът е усъвършенстван 
значително през последите 
четири  години

Принцип на действие ІІ - дизайн

 
Вертикалният топлообменник притежава всички технически и хигиенни сертификати, 

необходими за приложение в САЩ, Канада и Великобритания.  
 
Ефективност: извлича (60 – 80) % от топлината в отпадната вода. Реално това 

означава връщане на еквивалентната топлинна енергия  на (20 – 25)0С в кръга  на топлинната 
инсталация. Т.е., ако загряваме водата от начална температура 100С до 500С, ще спестим (20 
– 25)0С от съответстващата енергия, или ~ 50 %. 

 
Възвращаемост, срок: Топлообменникът в: 
• Индивидуално жилище с трима обитатели се изплаща за 4 – 5 години; 
• В 9 етажен жилищен блок /ползуватели са 9 семейства/възвращаемостта е за 1 – 

1,5 г; 
• В блок с по-висока етажност срокът за изплащане е още по-кратък; 
• За хотели, общежития, пансиони – възвращаемостта е за 0,5 – 1 год. 
• За някои индустрии /добивна, хранителна и пр./ със значителни количества отпадни 

топли води възвращаемостта е до 2 месеца. 
 
Топлообменникът не се нуждае от допълнителна поддръжка, самопочиства се от 

преминаващите през него механични частици, експлоатационният му живот е практически 
равен на живота на сградата, медта е устойчива на корозия и други химически въздействия.  

 
Ползи: 
С внедряването на топлообменника: 
• Реализират се значими енергийни икономии; 
• Намалява се топлинното замърсяване на околната среда; 
• Спестяват се съответните обеми вредни газови емисии; 
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• Спестяват се част от средствата, които вече сме платили; 
• Ползи от спестен енергиен транспорт. 

Следва да се отбележи, че изтичането на топлите отпадъчни води в околната среда е 
съществен елемент от т.н. топлинно замърсяване, което допринася в не малка степен за 
глобалното затопляне на планетата. Това е причината в редица страни /САЩ, Канада, 
Япония, ../ да се обсъжда и предлага въвеждането на такси за топлинно замърсяване по 
подобие на такси смет. В съгласие с протоколите от Киото и Рио де Жанейро, в ЕС също се 
провеждат консултации в тази посока. 

 
Изводи: 
• Описаният топлообменник води до значителни енергийни икономии; 
• Финансовите ползи от неговото внедряване ще растат с неминуемото покачване на 

енергийните цени; 
• Възвращаемостта на вложените средства е по-голяма при повече ползуватели. Това 

се отнася особено за хотели, общежития, многоетажни жилищни сгради; 
• Поставянето на ВГТ в новостроящите сгради очевидно е по-лесно; ефектът  ще бъде 

по-голям, ако се планира отделянето на топлите отпадни води от фекалните, което 
не е трудно и не е скъпо. Ако това се осъществи, допълнителните разходи се 
компенсират с по-ниската цена на по-малкия по диаметър топлообменник.  

• По-старите жилища също са подходящи за внедряване на ВГТ, особено при 
подмяната на ВиК инсталацията. Пример за това са панелните жилища, във 
вертикалните шахти на които има достатъчно място за допълнителна тръба, 
събираща топлите води на душ, вана, мивки, перална и др, заедно с 
топлоизолационната си обвивка. 

 
Послеслов на авторите: 
Безусловно демонстрираните предимства на ВГТ спрямо съпоставими технологии, 

мероприятия и устройства относно енергийни икономии, инвестиционна възвращаемост, 
дългосрочност на ползване, екологична и микробиологична ефективност и други интегрални 
и мултиплициращи се ползи, предполагат, поне в представите на авторите, едно 
професионално зряло приемане на описаната технология и бързото и въвеждане в 
архитектурната, строителна и енергийна практиката в посока  на  личния и обществен 
интерес. При поощрителното  съдействие на съответните държавни институции – 
Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на РР и благоустройство, Агенцията за енергийна ефективност и пр., както и 
многото обявени кредитиращи фондове, чиито функции изцяло се покриват с предлаганите 
техники и параметри. На практика обаче това не се случва?! 

Частният предприемач и инвеститор, който строи и предлага на пазара готови жилища 
също нехае – ползата от енергийни икономии не са за него, а за крайният потребител, 
собственикът на жилището. Но при построена сграда оптималната енергоспестяваща 
конструкция вече е пропусната – в този случай клиентът е ощетен, не е обслужен 
добросъвестно и професионално! 

За собствениците на жилища в сградата остава трудно изпълнимата задача – да се 
организират солидарно в осъществяване на нов ремонт, преустройство и допълнителни 
разходи. Очевидно, продавачът, респективно инвеститорът не е бил етичен и почтен към 
клиентите си. Оправданието на инвеститора, че не познава тази технология не е вярно – той е 
информиран и добре запознат с нея. 
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ЕДИН СИСТЕМЕН  ПОДХОД КЪМ СГРАДИТЕ 
И ТЕХНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ 

Александър Димитров 1 

Резюме 

Всяка сграда се разглeжда като интегрирана система, състояща се от: - технологична система, 
чрез която се изпълнява основната мисията на сградата; ограждаща (обвивка) система, изпълняваща 
естетични функции и на филтър за влиянията на обкръжаващата среда; - конструктивна система, 
осигуряваща здравина и устойчивост; - Енергийна (превръща и разпределя енергията до крайните 
консуматори); - Транспортна (за хора, материали и отпадъци); - Ентъртейнментална (осигурява 
възстановяване и забава, напр. аудио- видео, домашен театър и пр.); Санитаро-хигиенна система; - 
Охранителна (срещу проникване, пожар, газови или био-атаки и др.); - Общосградна система за 
автоматично регулиране и управление, осъществява наблюдение, регулиране и управление на процеси 
и база данни.   

Поради нарастващото значение на енергийната система за изграждането и за следващото 
подържане на сградите, настоящият доклад е посветен на детайлизиране на структурата на системата, 
необходимо за създаване на  стратегии, подходящи за проектиране и подържане на жилищните сгради, 
както и такива с търговски функции, като офис и търговски центрове, паркове, хотели, мотели, и други 
подобни. 

 
A SYSTEM APPROACH TO THE BUILDINGS 

AND ITS ENERGY SYSTEMS 
Dimitrov A.V. 1 

Abstrasts 

The integral conceptual designs of the buidings were separated into the following main systems: 
technological – performs the main building function; envelope- performs aesthetical functions and protects 
the building from the environmental impacts; structural- ensures strength and stability; energy – transforms 
and spreads the energy to the end customers; transport – for people, materials and waste; entertaining- 
ensures relaxation and entertainment (audio, video, home theatre etc.); sanitary-hygiene system; safeguard – 
against break in, fire, gas and bio attack etc.; building automatic system for control and management  (BASC 
and M)- performs observation, regulation and management of processes and data bases. 

For the harmonized functioning of the buildings, supplied with a lot of modern technologies, all 
systems are important but their energy system plays the major supporting role, as it “energizes” all their life 
important functions. It transforms the delivered energy carriers into a useful energy to reach the necessary 
stages of building’s comfort, all the electric appliances’ work, including those for food preparation and 
preservation, keeping hygiene, home comfort and entertainment. In the framework of this systematic 
approach, it is assumed that the energy systems in the buildings consist of the following major components, 
following the energy flow: energy center; energy consuming sub-systems; share building system for 
automatic regulation and energy management and monitoring (BASC and M). 

                                                 
1 Доц. д-р инж. Александър Димитров – научен консултант на Center for Energy Research at UNLV 
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Гостуващ изследовател в EETD Laurens Berkley National Laboratory, кат. Механика на ВТУ “Т. Каблешков” 
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1. Сградата и нейните системи 

Всяка сграда, според теорията на архитектурното проектиране [5] трябва да се разглeжда като 
интегрирана система, състояща се от: -технологична система, чрез която се изпълнява основната 
мисията на сградата; ограждаща (обвивка) система - изпълняваща естетични функции и на филтър за 
влиянията на обкръжаващата среда; - конструктивна система, осигуряваща здравина и устойчивост; -
Енергийна (превръща и разпределя енергията до крайните консуматори); - Транспортна (за хора, 
материали и отпадъци); - Ентъртейнментална (осигурява  възстановяване и забава, напр. аудио- видео, 
домашен театър и пр.); Санитаро-хигиенна система; - Охранителна (срещу проникване, пожар, газови 
или био-атаки и др.); - Общосградна система за автоматично регулиране и управление, осъществява 
наблюдение, регулиране и управление на процеси и база данни. Вътрешната физическа околната среда 
(светлина, топлина, въздушна и звукова) също може да се разглежда като компонент на  съвременната 
сградна система, в центъра на която се намират обитатели на сградата с техните  нужди, подредени в 
индивидуална ценостна йерархия. 

Околна архитектурна среда (околни сгради, транспортна система и инфраструктура, търговска 
мрежа, система за сметоотделяне, в т.ч. канали и охладителни кули и кондензатори на КИ, системи за 
доставяне на живото-подържащи ресурси: пресен въздух, вода, горива, енергия) играе важна 
подържаща функция. За хармоничното функциониране на сградите, в които са вградени много 
модерни технологии, са важни всичките й системи, но енергийната им система играе основополагащо- 
подържаща роля, тъй като тя “енергинизира” всички им жизненоважни функции. Тя преобразува 
доставените енергоносители в полезна енергия, с която да се постигат необходимите нива на сграден 
комфорт, работят всички уреди в домакинството, включително тези за подготвяне и съхранение на 
храната, подържането на хигиената, домашния уют и забавата.  

Поради нарастващото значение на енергийната система за изграждането и за следващото 
подържане на сградите, настоящата статия е посветена на детайлизиране на структурата на системата, 
необходимо за създаване на  стратегии, подходящи за проектиране и подържане на  жилищните 
сгради, както и такива с търговски функции, като офис и търговски центрове, паркове, хотели, мотели, 
и други подобни. Изследването на енергийните трансформации в сградите, освен чисто технически 
притежава екологичен и икономически аспект, тъй като те и тяхното строителство са основен 
консуматор на енергия (На тях се пада около една трета от общата консумация на енергия в 
различните страни). Енергията е вид стока и нейната стойност представлява основна част в текущите 
плащания на потребителите й, обитатели и съдържатели на сградите. За това, в съвременната епоха, в 
условията на еволюираща екологична криза и ескалиращи цени на енергийните суровини, 
управлението и ефективното използване на енергията  в сградите се превръща в основен проблем и 
потенциален приоритет в сградостроителното проектиране и сградния мениджмънт. От тази гледна 
точка е важно да се познават добрите потребителски стратегии, пазарно приложими при съвременните 
нива на техниката и технологиите.  

Фиг. 1 Урбанизирана система на съвремените сгради 
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2. Енергийна система на сградите 

Енергийната система на сградата включва всичките подсистеми и техните компоненти, в които 
се извърша насочено превръщане на енергия във всичките й форми, на ниво: сграда – околна среда, 
обитатели – интериор, сградни инсталации - интериор. 

От инженерна гледна точка изучаването на енергийните трансформации в сградите е важно не 
само за оптимизиране на конструкцията на енерго-преобразуващите системи там, но за съставяне на 
универсалната структурна схема на енергийната им система.  

Известно е, че енергията постъпва в сградата по два начина: 
 Спонтанно от околната среда (под формата на радиационна слънчева енергия, като 
механична енергия на вятъра и като пренос на ентропия); 
 Организирано (чрез енерго-логистични мероприятия на сградния мениджмънт, под формата 
на доставки на енергоносители като природен газ, битова нафта или въглища или 
електрическа енергия Фиг.2). 

 
Фиг.2 Сградните енергийни центрове 

В епохата на енергиен излишък (целия двадесети век) на енергията от околната среда, постъпила 
спонтанно в сградата се гледаше като нежелано външно въздействие и бяха предприемани 
съответните проектантски мерки за нейното неутрализиране (филтриране или реципрочно 
компенсиране). При това се използват следните форми: - пасивното регулиране (чрез целенасочено 
използване на елементи от сградните системи, изготвени от “интелигентни” материали, променящи 
характеристиките си с промяна на околните условия); - активно регулиране (чрез инсталации, 
управлявани от оператори или САР ); - програмни въздействия (отваряне на прозорци или вентили на 
прибори). Първите две форми на енергийно регулиране допускат координация при проектирането на 
сградите, а третия е относително независим от архитектурния проект, но подлежи на автоматизирана 
манипулация. Както ще бъде изяснено в следващото изложение, този възглед е в процес на ревизия и 
отричане, базирано на преоценка на възможностите на  потенциала на енергията на околната среда, 
попаднала върху сградата. 

Необходимостта от детайлизиране на анализа на енергопотреблението налага използването на 
системен подход и дефиниране основните компоненти на енергийната система в сградите, която да 
използваме като отправна схема в следващото изложение.  

Приемаме, че енергийната система в сградите се състои от следните главни 
компоненти, подредени по пътя на енергийния поток: - Енергиен център; - 
Енергоконсумиращи подсистеми; - Общосградна система за автоматично регулиране и 
енергиен мениджмънт и мониторинг (ОСАР); - Ограждаща система. 
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Като съставна част на сградната енергийна система трябва да се включи и ограждащата 
система, тъй като нейните елементи (фасади и покрив) изпълняват и енергийни функции (те 
са бариера, филтър или “интелигентна” мембрана за енергийните въздействия на околната 
среда ) [Димитров А.В. 2008]. 

Енергийният център (ЕЦ) е основния структурен компонент на сградната енергийна 
система, в който става подготвяне на видовете енергии за следващо полезно приложение. В 
зависимост от начина на захранване на сградата с енергоносители или първична енергия, 
Енергийните Центрове се подразделят на такива, които работят като терминални станции 
на централно енергоснабдяване (като подстанции или абонатни станции) и автономни 
(локални топлинни или електроизточници). Съществуват сгради с хибридни ЕЦ, при които е 
осъществено централно и локално енергоснабдяване. Тази класификация на енергийните 
центрове е илюстрирана на Фиг.2 и отразява съществуващото статукво в сградната 
енергетика – сградата да се явява нетен консуматор на енергия (Ако тя произвежда полезна 
енергия, то тази енергия се използва само за собствени нужди). Предложената класификация 
дава по-добра прегледност поради това, че инженерната практика предлага голямо 
разнообразие на съчетаване на елементите на енергийната система. Например, съществуват 
отделни селища, вилни райони, хижи, научни станции и други, в които няма или няма да има 
вероятност да получат централно енергоснабдяване (в света почти 2 милиарда човека нямат 
достъп до централно електроснабдяване или топлофикация), но сградите притежават 
автономно енергоснабдяване и имат собствени енергийни центрове (с дизелови 
електроагрегати, вятърни турбини и локални топлоизточници, работещи с биомаса). 

Всеки тип ЕЦ, от своя страна, в зависимост от вида на  използваните енерго-
генераторите се може да бъде  едновалентен, двувалентен и  поливалентен. 

Например, енергийните центрове на получаващите нарастващо разпространение в 
Съединени щати и Европейския съюз сгради с нулева консумация на енергия (Zero energy 
house-ZEH) са хибридни (централно електро и газо-снабдяване плюс локални 
фотоволтейчна и слънчева инсталации за ТВ) и същевременно – двувалентни (имат 
собствено електро и топло-генериране) – виж.Фиг.3 [Димитров А.В. 2008 а]. 

Може да се предположи, че в близко бъдеще в новостроящите се индивидуални 
жилищни сгради, хибридните енергийни центрове ще получат огромно разпространение. 
Такива ще бъдат проектирани и инсталирани и при санирането и реконструирането на 
съществуващи сгради. В подобни случаи е удобно да се инсталират дву или поливалентни 
локални системи като:- Фотоволтейчна плюс дизелов електроагрегат (двувалентни); - 
Фотоволтейчна плюс вятърен електрогенератор (двувалентни); - Фотоволтейчна, вятърен 
плюс дизелов електрогенератор (тривалентни);  

В строителна практика в нашата страна, главно в столицата и големи регионални 
центрове доминират централните енергоснабдителни системи, изграждани през времето на 
плановото стопанство, които са във фаза на преструктуриране, но с унаследени монополни 
порочни практики. В значителната част от малките градове и малките селища съществува 
централно електроснабдяване, но сградите в тези селища имат и локално топлоснабдяване 
(локални топлоизточници или топлогенератори, като нафтови котлета или отоплителни 
печки на биомаса и брикети). Същевременно в последните 4 – 5 години се забелязва 
значителна инвеститорска активност – основно в столицата и в морските и планински 
курортните центрове. Някои от строителните проекти на новоизграждащите се сгради са 
изготвени в съответствие с изискванията на чуждестранни инвеститори, отразявайки най-
добрите строителни практики в Европейския съюз, като енергийните им системи трябва да 
бъде съвместени с нашата енергийна практика и енергиен пазар. При това още на етап 
предварително проектиране, инвеститорите, съветвани от енергийните им консултанти 
трябва да проявават находчивост и далновидност за изготвяне на подходящ, адаптивен 
енергиен център за техните сгради. 

 
Енергоконсумиращи подсистеми 
Общата причина за потребяване на енергията в сградите е необходимостта за 

енергизиране на всички сградни системи и инсталации, а именно: - подържане на топлинен и 
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светлинен комфорт; - доставка на чист въздух за вентилация; - подготвяне на вода за битови 
нужди; - приготвяне на храна; - използване на аудио- видео техника; - за работа на компютри и 
офис техника; - за технологични нужди и вътрешно сграден транспорт; - работата на самите 
инсталации за работата на вентилаторите, помпите и компресорите; - за подържане на 
специфични технологични процеси(за търговските и промишлените сгради). 

Типичната структура на енергийната консумация, напр. за жилищни сгради е илюстрирана на 

Фиг.4. От тези данни става ясно, че общото количество енергия, консумирана за подържане на 
вътрешния комфорт (отопление, охлаждане и осветление) възлиза на 53 – 59% от цялата консумация, а 
енергията за приготвяне и съхранение на храната заема 10 – 16% от общото количество. Количеството 
енергията, използвано за подържане на  лична хигиена ( за ТВБН, пране и сушене)  възлиза над 15%. 
Съществува е една значителна консумация на енергия (14 – 19%), наречена “други”, която не е 
функционално индентифицирана. Според [US DOE, EIA(2005)] тя се дължи на промяната на стила на 
живот и нарастващото потребление на излизащите на пазара технологични иновации под формата на 
домашни електроуреди. Например, за първата четвъртина на 2006 г. са били продадени повече с 11% 
мобилни телефони, в сравнение със същия период на предишната година. Аналогична е картина с 
домашните игри. Пазарът на телевизори през 2005 е нараствал с 14% заради новите технологии и по-
добро качество. Продажбите на IT електроника за 2007 според СЕА ще нарасте с 7,6% за сметка на 
подмяната на елементната база, например кабелните модеми заместват традиционните SLR, 
телефоните с камерите са били хит през 2005 – 46% от всички джобни комуникационни 
принадлежности (предвижда се през 2007 г. да се продадат 1009.106 бр.).    

 
Фиг.3 Използване на двувалентна енергийна система и ЕЦ в ZEH – Лас Вегас: 

a) Аксонометрия на сградата с покривните линии; b) Топлинни генератори; c) Фотоволтейчна система 

За нуждите на системния подход е удобно енергийната консумация в жилищните сгради се дели 
на две категории: - За поддържане на основните технологични функции в сградата според мисията й 
(в разглеждания случай влизат разходите за осветление, приготвяне и съхранение на храната (в т.н. 
бяла техника), система на ТВБН, кондициониране и отопление); - За други, спомагателни дейности, 
като релаксиране, комуникации, хоби и подържане на дома. 

Тъй като енергоконсумиращата система в сградите е съставена от обособени специализирани 
инженерно-технически инсталации като: осветителна; за ТВБН; климатична; охранителни и трафик 
инсталации; асиьорни уредби; Пожароизвестителна и противопожарни системи и други, те трябва да 
бъдат систематизирани на две категории енергопотребяващи системи според категорията на 
изпълняващата функция (Фиг. 5):  

 Основни; 
 Спомагателни. 
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В категорията на основните системи на енергийната система на жилищните сгради са включени 
системите, свързани с основната им мисия, а именно: светлинен и топлинен комфорт, 

приготвяне и съхранение на храната (бяла техника за готвене, хладилници, ракли и фризери) 
и подържане на хигиената на сградата (ТВБН, прахосмукачки, мокетоперачни, перални и 
сушилни машини).  

 
Фиг.5 Енергоконсумиращи подсистеми на сградата 

Към спомагателните системи на жилищните сгради ще бъдат отнасяни всички, които 
осигуряват офисно и комуникационно обслужване на дома, личната хигиена и здраве, 
релаксирането и поддръжката на домакинството (домашни или градински уреди и пр.). Към 
тази група е включена системата за външно осветление, осигуряваща външно декоративна 
функция, която не е повсеместно разпространена и представлява допълнителна 
екстрафункция на сградните инсталации.  

Енергийните системи на търговските и промишлените сгради в групата на основните 
системи ще съдържат инсталации, които са свързани със тяхната специфична мисия. 

 
3. Енергийна ефективност на сградите и енергопотребителските стратегии 

По време на експлоатацията на сградите, когато се получат фактурите за консумирана 
енергия, неизбежно възниква въпросът за какво е била използвана енергията и достатъчно 
ефективно ли е направено това, т.е. каква е “енергийната ефективност” на техническите 
уреди,  инсталации или на сградната енергийна  система като цяло. Първата част на въпроса 
може да получи правилен отговор след провеждане на подходящо организирана одитна 
процедура или след щателно проучване на докладите на ОСАР [Димитров А.В. 2008]. 
Втората част на въпроса би получил добър отговор ако сградния мениджмънт  има зададени 
критерии за енергийна ефективност на сградата, с които да се съпоставя  работата на 
сградните й инсталации и системи.  

Традиционният подход за оценка на енергийна ефективност чрез изчисляване на 
отношението на вложената към получената енергия, в дадения случай не води до 
продуктивни резултати, тъй като много от сградините системи са предназначени за 
задоволяване на субективни нужди и усещания (например, усещането за топлинен или 
светлинен комфорт, или необходимостта пресен въздух  или от безопасност и сигурност), и в 
различните сгради се използват  различни количества енергия за постигане на субективно 
чувството на задоволство от тяхната работа. 

Значително по-подходящ за оценка на енергийната ефективност е методът, базиран на 
сравнение на енергийна консумация на сградата с консумацията на подходящ образец сграда, 
наречен “енергиен еталон”. През последните петнадесет години този метод е широко 
използван в ЕС и Съединените щати за етикетирането на електрическите уреди. 
Дефинираните енергийни характеристики на значителен брои уреди и класове на 



 

- 386 - 

1. 

2. 

3. 

4. 
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енергийната им ефективност доказва неговата практическа приложимост, полезност и 
перспективност [Димитров А.В. 2008 а]. В областта на сградната енергетика обаче, у нас и в 
ЕС все още не съществуват общоприети енергийни еталони и скала за оценяване на 
енергийната ефективност на сградите (съществуващата номенклатура от енергийни еталони 
се нуждае от  разширяване и актуализиране [Назърски, А. Димитров, Савов Р. 2007]).  

Създаването на подходящи сградни енергийни еталони и  на съответстваща методика за 
използването им (т.н. система за енергиен рейтинг или енергиен етикет) е сериозно 
предизвикателство пред държавната администрация, представена от Министерството на 
опазване на околната среда, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерството на промишлеността и енергетиката, Агенцията на енергийна ефективност, 
Агенцията за регулиране на и. Полезна идея в това е да не бъде копиран (copy and pass) 
дословно чуждия опит поради особеностите на създадения у нас през 70 – 80 години у нас 
огромен сграден фонд привлечен целия национален научен и експертен потенциал в областта 
на  сградното проектиране .  

Независимо от това обаче, за да могат да отслабят зависимостта си от енергийния пазар, 
уместно е сградовладелците да следват собствена пазарна стратегия и поведение, която тук 
ще наричаме потребителски мениджмънт. Тъй като те са индивидуални играчи, поради 
това са по-слабата и уязвима страна на енергийния пазар и трябва да решават дилемата колко 
и каква енергия да купуват. Тяхното активно поведение може да бъде осмислено в следните 
четири модела на поведение, наречени сградни енергийни стратегии: 

 Минимизиране енергийните разходи (режим на разумни  енергийни икономии); 
 Регенерация и рекуперация на отпадната вътрешносградна енергия и енергията на 
околната среда; 
 Задоволяване на енергийните потребности със собствено производство (стратегия на 
нулевия баланс- Energy zero); 
 Нетно производство на енергия и участие в обособен междусграден пазар на 
енергия  в т.н. “интелигентни мрежи” ( стратегия –Plus Energy)] 

Всяка от първите три стратегии е технически постижима при съвременното състояние 
на енергийните технологии и може да бъде прилагана и в настоящия момент [Димитров А.В. 
2008 а]. Четвъртата стратегия, която е логично продължение на първите три и комбинация от 
тях е модел на енергоснабдяване на сградите, в които има революционен заряд на бъдещо 
развитие на урбанизираните общества, но изисква съответна законова и логистична база. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сградната енергетика като част от общонационалната и общоевропейската енергетика 
е изправена пред значителни предизвикателства през настоящото столетие. Тя трябва да 
намали зависимостта си от внос на енергоносители, да отслаби натиска, оказван от 
строителния отрасъл върху екологогическа обстановка в големите полиси и да приспособява 
и използва  новите технологии за производство и дистрибуция на енергия. Предложените тук 
стратегии на потребителски мениджмънт са в пълно съзвучие с пазарните интереси на 
сградовладелците да следват собствено пазарно поведение и в съответствие с държавната 
енергийна политика. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АДХЕЗИЯТА КЪМ 
ОСНОВАТА НА ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ 

Лъчезар Сп. Хрисчев 1 

 

Резюме 

В настоящия доклад автора разглежда методите за подговка на основата при 
изпълнението на индустриални поови настилки. 

Изложени са резултатите от експерименталното изследване на адхезиата към основата 
на саморазливни покрития на база епоксидни, полиуретанови, ММА смоли и 
полимерциментова композиция.  

Представени са и резултатите от изследване на параметрите на грапавостта на основата 
при различните методи на подготовка на основата. 
 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE ADHESION BETWEEN 
SUBSTRATE AND INDUSTRIAL FLOORINGS 

Lachezar  Sp. Hrischev 1 

 

Abstract 

This paper presents the methods for substrate preparation by application of industrial floors. 
The work shows the results of experimental study on adhesion between substrate and self-

leveling epoxy resin floors, polyurethane floors, MMA resin based floors and polymer-cement 
based floors. 

It also exposes the parameters research on surface roughness with different methods for 
substrate preparation. 
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1. Увод 

През експлоатационният период индустриалните подови настилки поемат големи 
натоварвания: механични натоварвания, абразивни износвания, температурни въздействия, 
ударни въздействия, химични въздействия.  

Адхезията на индустриалните подови настилки към тяхната основа е основен критерий 
за тяхната функционалност. Дълготрайността е от първостепенно значение за много от 
практическите приложения на настиллите и един от главните фактори влияещи на 
дълготрайността е адхезията [5]. 

От качеството на подготовка на основата до голяма степен  зависи адхезията на 
настилката към основата, респективно й експлоатационната й годност. [6]. 

 
2. Цел на изследването 

Целта на настоящото изследване е определяне на най-удачния вариант за подготовка на 
основата от гледна точка на най-висока адхезионна якост на връзката основа-настилка, с 
отчитане степента на технологичност и икономическата ефективност при използването на 
даден тип подготовка на основата. Настоящата цел е продиктувана от високата цена на 
настилките на база полимерни смоли  и съответно големите загуби, вследствие некачествена 
подготовка на основата.  

 
3. Опитен модел  и опитни образци. 

Опитния модел /фиг.1/, представлява бетонова настилка изпълнена от:  
- бетон с якост на натиск  36 N/mm2 /съгласно БДС EN 12390/ и слягане на бетоновата 

смес съгласно БДС EN 12350 – 6 см.  
- суперпластифицираща водонамаляваща добавка “Rheobuild 1000” в к-во 5 кг/м3 бетон; 
- полипропиленови фибри с дължина 12 мм в к-во 900 гр/м3 бетон . 

  

Фиг.1 Фиг.2 

  
Фиг.3 Фиг.4 

 
Повърхността на новоизпълнената бетонна настилка бе обработена с ротационни 

пердашки тип „хеликоптер”/фиг.1/, след което  се подготвиха следните участъци: 
- Участък 1 – Необработена повърхност (без отстраняване на циментовото мляко), 

Участък 2 – Обработка с металния заглаждащ диск на ротационна пердашка, Участък 3 – 
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Повърхност тип „шлайфан бетон”, Участък 4 – Обработка чрез диамантено гриндиране, 
Участък 5 – Обработка чрез хидропесъкоструене, Участък 6 – Обработка чрез вакуумно 
бластиране, Участък 7 – Обработка чрез песъкоструене. 

Върху новизпълнена бетонова настилка бяха положени /фиг.3/ следните повърхностни 
покрития (индустриални настилики) 

• Саморазливна настилка на база епоксидна смола с d=4 мм; 
• Саморазливна настилка на база ММА смоли с d=4 мм; 
• Саморазливна настилка на база полиуретанови смоли с d=4 мм; 
• Саморазливна полимер-циментова настилка с d=5 мм; 

 
4. Изпитване на опитните образци  и резултати от експерименталното изследване. 

Опитните образци бяха изпитани с цел определяне параметрите на микрограпавостта, 
ултрамикрограпавостта и адхезията на четирите типа настилки към бетоновата основа във 
участъците подготвени по различен метод. Експериментално бяха определени стойностите 
на адхезионната якост във всяка една от трите зони – зоната на преминаване на 
транспортното средство, зоната на спиране и тръгване и зоната подложена на температурно 
натоварване при всеки тип подготовка на основата и за четирите използвани в експеримента 
индустриални подови настилки. 

Съгласно [4] грапавостта на повърхностите може да се разглежда в три аспекта: 
- макрограпавост - 0.1 – 1.00 mm 
- микрограпавост - 0,001 – 0,1 mm 
- ултрамикрограпавост – със стойности по-ниски от 0,001 mm 
Отчитаки, че адхезията на настилката към основата се определя от грапавостта на 

основата (площта на сцепление), порьозността на основата, вискозитета на адхезионния 
грунд, времето за проникване на адхезива в порите, отсъствието на повърхностен слой 
циментово мляко, прах и други завърсявания [1], в настоящото изследване бе наблегнато на 
определяне на микро и ултрамикрограпавостта на повърхностите, подготвени по различен 
метод. 

4.1. Изследване и определяне параметрите на микрограпавостта на подготвените по 
различен метод участъци от бетонова основа 

За нуждите на изследването, от всеки подготвен по различен метод участък /от 1 до 7/ 
бяха подготвени /изрязани/ бетонови призми с р-ри 10/10 см /фиг.2./. 

Изследването бе направено в лаборатория „Измерване на геометрични величини” на 
Катедра „Прецизна техника и уредостроене” към Машиностроителния факултет при 
Технически университет – София /фиг.2./.  

Бяха определени стойностите на 3 стандартни височинни параметъра: 
- Rm – максимална височина на грапавините – разстоянието между линията на върхвете 

и линията на падините в границите на базовата дължина; 
- Rz – височина на грапавините по десет точки – сбор от средните по абсолютна 

стойност височини и падини съответно на пет най-високи издатини и пет най-дълбоки 
падини в границата на базовата дължина; 

- Ra- средноаритметично отклонение на профила – средноаритмеично на  абсолютните 
стойности на отклоненията на профила в границте на базовата дължина.   

Бе определена също и относителната дължина на профила – L, която представлява 
отношение между  дължината на профила l и дължната на измервания участък lo.  

L = l/lo [1] 
За всеки един от обработените по различен начин участъци са записани профилограми в 

режим Р /нецентрован спрямо средната линия профил/ .  
В таблица 1 са показани резултатите от измерването на стойностите на височинните 

параметри Rm, Rz и Ra. 
Относителната дължина L и профила, характерен за всеки един от участъците 

подготвени по различен метод са дадени в табл.1. Резултатите от изпитването на 
микрограпавостта са представени графично на фиг.5. 
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Табл.1 

N Тип подготовка на основата Rm Rz Ra L 
1 Необработена повърхност 73.88 43.4 11.32 1.14 
2 Обработка на „тава” 67.66 43.82 11.9 1.17 
3 Повърхност тип „шлайфан бетон” 15.9 12.92 2.62 1.11 
4 Повърхност обработена чрез хидропесъкоструене 33.78 25.34 5.86 1.16 
5 Повърхност обработена чрез диамантено гриндиране 37.08 28.06 6.38 1.18 
6 Повърхност обработена чрез вакуумно бластиране 77.06 49.52 12.62 1.196 
7 Повърхност обработена чрез песъкоструене 49.64 36.14 8.78 1.82 

 
Получените резултати показват, че на-високи стойности на височинните параметри на 

грапавостта Rm, Rz и Ra се получават при Опитен участък N 6 – повърхност обработена чрез 
вакуумно бластиране, следва опитен участък 1 – необработена повърхност, опитен участък 2 
– повърхност обработена чрез металния заглаждащ диск на ротационната пердашка, опитен 
участък 7 – повърхностна обработка чрез песъкоструене, следват опитен участък 4 – 
повърхност обработена чрез хидропесъкоструене и опитен участък 5 – повърхност 
обработена чрез диамантени гриндиране, като последен в класацията е опитен участък 3 – 
тип шлайфан бетон. 

По отношение на относителна дължина на профила L най-високи стойности се 
получиха отново при участък 6-подготвен чрез вакуумно бластиране, следват участък 7 – 
подготвен чрез песъкоструене, участък 1 – необработена повърхност, участък 2 – повърхност 
обработена чрез металния заглаждащ диск на ротационната пердашка, опитен участък 5 – 
повърхност обработена чрез диамантени гриндиране , като отново със най-ниски стойности е 
опитен участък 3 – тип шлайфан бетон. 

Разглеждайки стойностите височинните параметри на грапавостта Rm, Rz, Ra и 
относителна дължина на профила L прави впечатление, че стойностите за различните 
участъци са сравнително пропорционални. 

 
4.2. Изследване и определяне параметрите на ултра-микрограпавостта на подготвените 

по различен метод участъци от бетонова основа. 
Ултра-микрограпавостта бе определена чрез определяне обема на повърхностностните 

пори, запълнени с адхезионен грунд на подготвените по различен метод участъци от 
бетонова основа. Определянето обема на порите бе извършено чрез живачна поризиметрия. 

За нуждите на изследването, от всеки участък /от 1 до 7/ бяха подготвени /изрязани/ по 
6 бр. бетонови призми с р-ри 10/10/10 мм. Три от тези 6 бр. бетонови призми бяха изрязани 
от участъци с различен тип подготовка на основата без положен адхезионен грунд, а другите 
3- от участъци с различен тип подготовка на основата със положен  адхезионен грунд. 

Изследването бе направено в лабораторията към ЦЛФХМ – БАН. 
Получените стойности от изследването за определяне обема на повърхностните пори са 

дадени в табл.2, а графичното им изображение е представено на фиг.6. 
Табл.2 

N Тип подготовка на основата V см3/гр Va см3/гр Vp см3/гр

1 Необработена повърхност 0.0719 0.0443 0.0276 
2 Обработка на „тава” 0.0851 0.0604 0.0247 
3 Повърхност тип „шлайфан бетон” 0.0714 0.0678 0.0036 
4 Повърхност обработена чрез хидропесъкоструене 0.0648 0.0558 0.009 
5 Повърхност обработена чрез диамантено гриндиране 0.0578 0.0372 0.0206 
6 Повърхност обработена чрез вакуумно бластиране 0.0747 0.0268 0.0479 
7 Повърхност обработена чрез песъкоструене 0.0733 0.0318 0.0395 
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Фиг.5. Ултрамикрограпавост при различен 

тип подготовка на основата 
Фиг.6. Относителна дължина  на профила 

L при различен тип подготовка на 
основата 

Получените стойности показват, че най-голям обем повърхностни пори има 
повърхността на участък 6 – основата обработена чрез вакуумно бластиране, следва участък 
7 – повърхност обработена чрез песъкоструене, участък 1 – необработена повърхност, 
участък 2 – повърхност обработена чрез металния заглаждащ диск на ротационната 
пердашка, учстък 4 – обработен чрез хидропесъкоструене, а с най-ниски стойности на 
повърхностната поръозност и респективно ултрамикрограпавост са участък 5 – обработка 
чрез диамантено гриндиране и участък 3 – повърхност тип „шлайфан бетон”. 

 
4.3. Изпитвне на адхезионната якост на индустриалните подови настилки към 

основата[фиг.4]. 
Изпитването на адхезионната якост бе извършено съгласно изискванията на 

БДС EN 13892, като резултатите от изпитването са дадени в табл.3, а графичното им 
изображение е представено на фиг.7. 

Табл.3 

N Тип подготовка на основата Настилка 
на база 

PU смоли

Настилка 
на база 
ЕР смоли

Настилка 
на база 
ММА 
смоли 

Настилка 
на база 
полимер 
– цимент 

Тип 
разру 
шение 

1 Необработена повърхност 0.82 0.98 0.7 0.75 Адх 

2 Обработка на „тава” 1.25 1.38 1.3 1.04 Адх 

3 Повърхност тип „шлайфан бетон” 1.35 1.56 1.45 1.52 Адх 

4 Повърхност обработена чрез хидропесъкоструене 2.48 2.62 2.28 2.7 Кох 

5 Повърхност обработена чрез диамантено гриндиране 2.08 2.69 2.16 2.2 Кох 

6 Повърхност обработена чрез вакуумно бластиране 2.55 3.02 2.6 2.45 Кох 

7 Повърхност обработена чрез песъкоструене 1.95 2.74 2.7 2.66 Кох 
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При експерименталнто изследване се наблюдаваха основно два типа разрушение: 
- кохезионно разрушение в бетоновата основа, отбелязани в табл.3 с „Кох”; 
- адхезионно разрушение в контактната повърхност основа-настилка, отбелязани в 

табл.3 с „Адх”. 
 
5. Изводи 

5.1. Най-високи стойности на параметрите на микрограпавостта Rm, Rz, Ra и L се 
наблюдават в участък 6 – повърхност обработена чрез вакуумно бластиране, 
участък 2 – повърхност обработена с металния заглждащ диск и участък 1 – 
необработена повърхност, а на-ниски стойности – в участък 5 – повърхност 
обработена чрез диамантено гриндиране и участък 3 – повърхност тип шлайфан 
бетон. 

5.2. Най-високи стойности на ултрамикрограпавостта се наблюдават при участък 6 – 
повърхност обработена чрез вакуумно бластиране, участък 7 – повърхност 
обработена чрез песъкоструене и участък 1 – необработена повърхност, а най-
ниски стойности – в участък 5 – повърхност обработена чрез диамантено 
гриндиране и участък 3 – повърхност тип шлайфан бетон. 

5.3. Най-високи стойности на адхезията на настилките към основата се наблюдават в 
участък 7 – повърхност обработена чрез песъкоструене, участък 6 – повърхност 
обработена чрез вакуумно бластиране, участък 4 – повърхност обработена чрез 
хидропесъкоструене, а най-ниски в участък 1 – необработена повърхност и 
участък 2. 

5.4. За точно определяне зависимостта на адхезията от стойностите на параметрите на 
микрограпавостта и ултрамикрограпавостта е необходимо резултатите да се 
обработят с методите на регресионния анализ. 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА АДХЕЗИЯТА КЪМ ОСНОВАТА НА 

ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ 

Лъчезар Сп. Хрисчев 1 

 

Резюме 

В настоящия доклад е извършен анализ на резултатите, получени при експериментално 
изследване на адхезията към основата на индустриални поови настилки . 

Анализирано е влиянието на параметрите на микрограпавостта и 
ултрамикрограпавостта върху адхезията, а също и резултатите от експерименталното 
изследване на адхезията при подготвените по различен метод участъци на основата за 
различните типове индустриални подови настилки. 

Отправени са препоръки относно ефективността на методите за подготовка на 
основата. 

 

 

ANALYSIS RESULTS ON EKSPERYMENTAL STUDY AN 
ADHESION BETWEEN SUBSTRATE AND INDUSTRIAL FLOORINGS 

Lachezar Sp. Hrischev 1 

 

Abstract 

In this paper have been done analysis on results, get with experimental study on bond strength 
between substrate and industrial floorings. 

It is analysis influences parameters on mikroroughness and ultramikroroughness on the 
adhesion , and results of experimental study an the adhesion by preparation different methods 
substrate for different type industrial floorings.  

Address a recommendations concerning effectiveness on the methods for substrate 
preparation. 
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1. Увод 

Анализиране влиянието на параметрите на грапавостта върху адхезията към основата 
на индустриалните подови настилки е необходимо за определяне на най-ефективните методи 
за подготовка на основата, с цел недопускане компрометиране на изпълнените настилки и 
гарантиране на тяхната дълготрайност. 

 
2. Анализ на влиянието на параметрите на микрограпавостта и 

ултрамикрограпавостта върху адхезията. 
 
Настоящия анализ е извършен на базата на резултатите от експерименталното 

изследване, поместени в доклад „Експериментално изследване на адхезията към 
основата на индустриални подови настилки”. 

Влиянието на параметрите на микрограпавостта и ултрамикрограпавостта върху 
адхезията на индустриалите поови настилки към основата, а също и зависимостта между тях 
е извършена чрез използване на регресионен анализ [1]. 

Задачата на регресионния анализ [2] е да се намери съотношение свързващо изходната 
величина /в настоящата разработка това се явява адхезионната якост/ и факторите 
/микрограпавост иултрамикрограпавост на повърхността/. Съотношението се изразява чрез 
регресионно уравнение, чиито регресионни коефициенти са оценени така, че сумата от 
кваратите на отклоненията по ординатната ос /Оу/ да бъде минимална. 

В настоящата разработка на базата на получените данни от експерименталните 
изследвания са построени регресионните уравнения и е определен коефициента на корелация 
R. Коефициента на корелация R отразява разсейването на измерените опитно стойности 
около предсказаните по модела /регресионнотоуравнение/. По високите стойности на 
коефициента на корелация R /по-близки до 1/ показват, че влиянието на даден фактор 
/микрограпавост, ултрамикрограпавост/ върху изходната величина /адхезионната якост/ е по-
голямо, и съответно по-ниска стойност на коефициента на корелация R /по-близки до 0/ 
показват, че влиянието на даден фактор /микрограпавост, ултрамикрограпавост/ върху 
изходната величина /адхезионната якост/ е по-малко. 

 
2.1. Анализ на влиянието микрограпавостта  върху адхезията. 
Вземайки предвид голямата пропорционалност и зависимост между параметрите на 

микрограпавостта Rm, Rz, Ra и L, представените по-долу зависимости, регресионни 
уравнения и коефициенти на корелация R са определени на база на получените данни за L и 
адхезионната якост в контактната повърхност основа-настилка и за четирите използвани в 
експеримента настилки. 

Графичните изображения на регресионните уравнения и коефициентите на корелация 
са представени на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг. 6, фиг.7 и фиг.8. 
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фиг. 1. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база полиуретанови смоли и L 

фиг. 5. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база полиуретанови смоли и L 
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фиг. 2. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база епоксидни смоли и L 

фиг. 6. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база епоксидни смоли и L 
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фиг. 3. Зависимост между адх. якост при 

наст. на база ММА смоли и L 
фиг. 7. Зависимост между адх. якост при 

наст. на база ММА смоли и L 
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фиг. 4. Зависимост между адх. якост при 

наст. на база полимерцимент и L 
фиг. 8. Зависимост между адх. якост при 

наст. на база полимерцимент и L 
 

Разглеждайки резултатите и фиг.5, фиг.6, фиг.7 и фиг.8 прави впечатление, че 
повърхностите в участък 1 – необработена повърхност и участък 2 – обработка с металния 
заглаждащ диск на ротационната пердашка се характеризират с високи стойности на L, но с 
ниски стойности на адхезионната якост. Високите стойности на параметъра на грапавостта се 
дължат на спецификата на технологичната обработка, а ниските стойности на адхезионната 
якост – на наличието по повърхността на бетоновата основа на неотстранен слой с ниски 
якостни характеристики /циментово мляко/. Това от своя страна води до ниски стойности на 
коефициента на корелация R, като резултатите за участък 1 – необработена повърхност и 
участък 2 – обработка с металния заглаждащ диск на ротационната пердашка могат да се 
разглеждат като груби грешки  влияещи на неадекватността на модела. [1]. 

На фиг.1, фиг.2, фиг.3 и фиг.4 са представени регресионните зависимости между 
относителната дължина L и адхезионната якост, като за изключени резултатите за участък 1 
и 2. Разглеждайки графично представените завосимости и коефициентите на корелация, 
прави впечатление чувствителното повишаване на стойностите на R и съответно 
статистическата зависимост между параметрите на грапавостта на основата и адхезионната 
якост. 
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2.2. Анализ на влиянието на ултра-микрограпавостта  върху адхезията. 
 
Зависимостта на адхезионната якост от ултра-микрограпавостта, графичните 

изображения на регресионните уравнения и определените коефициенти на корелация са 
представени графично на фиг.9, фиг.10, фиг.11 и фиг.12. 
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фиг. 10. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база епоксидни смоли и Vp 

фиг. 14. Зависимост между адх. якост при 
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фиг. 12. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база полимерцимент и Vp 
 

фиг. 16. Зависимост между адх. якост при 
наст. на база полимерцимент  и Vp 

Разглеждайки резултатите и фиг.9, фиг.10, фиг.11 и фиг.12 прави впечатление, че 
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повърхностите в участък 1 – необработена повърхност и участък 2 – обработка с металния 
заглаждащ диск на ротационната пердашка се характеризират с високи стойности на Vp, но с 
ниски стойности на адхезионната якост. Високите стойности на параметъра на ултра-
микрограпавостта се дължат на спецификата на технологичната обработка, а ниските 
стойности на адхезионната якост – на наличието по повърхността на бетоновата основа на 
неотстранен слой с ниски якостни характеристики /циментово мляко/. Това от своя страна 
води до ниски стойности на коефициента на корелация R, като резултатите за участък 1 – 
необработена повърхност и участък 2 – обработка с металния заглаждащ диск на 
ротационната пердашка могат да се разглеждат като груби грешки, влияещи на 
неадекватността на модела. [1]. 

На фиг. 13, фиг. 14, фиг. 15 и фиг. 16 са представени регресионните зависимости между 
обема на повърхностните пори Vp и адхезионната якост, като за изключени резултатите за 
участък 1 и 2. Разглеждайки графично представените завосимости и коефициентите на 
корелация , прави впечатление чувствителното повишаване на стойностите на R и съответно 
статистическата зависимост между параметрите на грапавостта на основата и адхезионната 
якост. 

Сравнявайки определените стойности на коефициента на корелация R между 
параметрите на микрограпавостта и адхезионната якост от една страна и 
ултрамикрограповостта и адхезионната якост от друга, прави впечатление, че 
статистическата зависимост между микрограпавостта и адхезионната якост е по-висока /по-
високи стойности на R/, отколкото зависимостта на ултрамикрограповостта и адхезионната 
якост /по-ниски стойности на R/. Оттук може да се направи изводът, че адхезията към 
основата на индустриалните подови настилки зависи в по-висока степен от площа на 
контактната повърхност основа-настилка /от грапавостта на микро ниво/, отколкото от 
поръозността на основата и наличието на повърхностни пори, в които навлиза адхезива / от 
грапавостта на ултрамикро ниво/. 

 
Разглеждайки резултатите, участъците /от 1 до 7/ с различна подготовка на основата 

могат да бъдат разделени на две основни групи: 
+ I ва група – участъци, които независимо от използвания тип настилка се характеризират 
с адхезионна якост по-голяма от 1,5 Мра. В тази група влизат: 
- участък 4 – повърхност обработена чрез хидропесъкоструене; 
- участък 5 – повърхност обработена чрез диамантено гриндиране; 
- участък 6 – повърхност обработена чрез вакуумно бластиране; 
- и участък 7 – повърхност обработена чрез песъкоструене; 

 
+ II ра група – участъци, които независимо от използвания тип настилка се 
характеризират с адхезионна якост по-ниска от 1,5 Мра. В тази група влизат: 
- участък 1 – необработена повърхност; 
- участък 2 – повърхност  обработена с металния заглждащ диск; 
- участък 3 – повърхност тип шлайфан бетон 

 
3. Изводи 
 
3.1. Адхезията на индустриалните подови настилки към основата зависи основно от 

площа на контактната повърхност основа-настилка и грапавостта на основата. 
3.2. При изпълнението на индустриални подови настилки е задължително 

отстраняването от повърхността на основата на участъци и слоеве с ниска 
носимоспособност, циментово мляко, прах и др. замърсявания, които биха възпрепятствали 
адхезията. 

3.3. Подходящи методи за механична подготовка на основата за полагане на 
индустриални подови настилки, при задоволяване на изискванията за адхезионна якост в 
конталтната повърхност основа – настилка мин. 1,5 Мра [4],[6] са: 
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- хидропесъкоструене; 
- диамантено гриндиране; 
- вакуумно бластиране; 
- песъкоструене. 
 
3.4. Неподходящи основи за полагане на индустриални подови настилки, са такива, 

чиято повърхност е тип шлайфан бетон, или обработена с металния заглаждащ диск на 
ротационната пердашка. 

 
3.5. Отчитайки и степента на технологичност характерна за всеки един тип подготовка 

на основата , като най-удачни методи за подготовка на основата могат да се посочат  
- вакуумно бластиране и 
- диамантено гриндиране. 

3.6. За полимерни настилки с дебелина от 0,3 мм до 0,6 мм най-подходяща е 
подготовката на основата чрез диамантено гриндиране, поради ниската грапавост на 
основата, която се получава при този тип обработка. 
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ВАРИАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ 

ЗА ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Кирил Маслев 1 

Variant for hydraulic insulation performance of underground structures 

“ХИДРОМАТ” ЕООД е основана 04.01.1993 г. в гр. София с основен предмет на 
дейност – хидроизолации на сгради и съоръжения . 

Фирмата се управлява от инж. Кирил Маслев и инж. Антон Маслев заедно и поотделно. 

“Хидромат” ЕООД е член на “ITA-AITES” – Международна организация за тунелно 
строителство; както и на “БАИС” – Българска асоциация за изолации в строителството. 

“Хидромат” ЕООД има собствени бази в гр. София, проектира и ще строи собствени 
логитични центрове в гр. София, гр. Пловдив и има над 40 дистрибутора в цялата страна. 

Номенклатурата на предлаганите хидроизолации включва: 
1. Газопламъчни полимер-битумни и битумни хидроизолации; 
2. Самозалепващи се хидроизолации; 
3. Бентонитови хидроизолации; 
4. Водоспиращи системи и ленти (Waterstop) за работни и дилатационни фуги; 
5. Хидроизолации на циментова основа – обмазващи и кристализационни; 
6. Инжекционни разтвори за спиране на течове в бетонни конструкции, заздравяване 

на почви и др.; 
7. Стъкловлакнести арматури; 
8. Хидроизолации за пътни и ж.п. мостове; 
9. Дилатационни фуги за мостове; 
10. Битумни керемиди; 
11. Топлоизолации – EPS , XPS, минерални вати и др. 

Фирма “Хидромат”ЕООД е изпълнила с много високо качество много обекти, сред 
които се открояват: 

1. Хидроизолации на пътни мостове по АМ “Тракия” и АМ “Хемус” ~ 100 000 кв.м. 
Тези мостове са в експлоатация от 1995 – 1996г. без никаква рекламация и течове. 
Същественото е и, че асфалтовото покритие е в доста добро състояние , тъй като 
приложените хидроизолации са гъвкави и работят съвместно с асфалтобетона. 

2. Хидроизолации на ж.п. мостове ~ 3000 кв.м. При този тип хидроизолации няма 
нужда от предпазни бетони, което ги прави изключително подходящи за 
ремонтни работи поради кратките “прозорци за работа” и кратки срокове за 
изпълнение. 

3. Дилатационни фуги “скрит тип” за малка дилатация за пътни мостове – няколко 
хиляди лин. метри в цялата страна – без рекламации. 

 
                                           
1 инж. “Хидромат” ЕООД 
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4. Хидроизолации на Софийското метро ~ над 100 000кв.м. от 1994 г. и до сега. В 
момента работим съвместно с “TAISEI” – Япония на разширението на 
Софийското метро – МС – 7, 8, 9 и 11. 

5. Депа за токсични и ядрени отпадъци – АЕЦ “Козлодуй” ~ 10 000 кв.м. 
6. Десетки сгради в гр. София и цялата страна. 
7. Годишните продажби надхвърлят 2,5 млн. кв.м.  
8. В обастта на подземното строителство, фирмата има собствен патент и разработки 

на световно ниво. 
 
“Хидромат” ЕООД участва редовно в конгресите и семинарите организирани от “ITA – 

AITES”, на които се обсъждат всички актуални проекти и проблеми на подземното 
строителство. 

Мащабите на строителството в Р. България и в света изискват използването на все по – 
сигурни материали и технологии, които да гарантират експлоатацията на обектите за 
периоди сравними с човешкия живот. 

Характерна и много важна особеност за Р България е, че тя се намира в силно 
земетръсна зона, което задължително трябва да се отчита при подземното строитество. 

През последните 2 ÷ 3 год. се забелязва една силно изразена тенденция за увеличаване 
броя на подземните нива до 4 ÷ 5 с кота фундиране приблизително /-18/ ÷ /-20/ м от кота 
терен. 

Като изключим метрото и тунелното строителство трябва да се отбележи, че това е едно 
доста сериозно предизвикателство към всички участващи в този процес. 

Хидроизолацията на тези нива сама по себе си е доста важна, тъй като това е свързано с 
опазването живота на хората на тези нива и евакуацията им в екстремни случаи – 
земетресения, пожари, аварии и наводнения, на което като че ли не се обръща особено 
внимание. 

Какви са световните тенденции и разбирания за хидроизолациите на тези нива? 
1. Всички конструкции трябва да са водоплътни и водоустойчиви. Правилният избор 

на хидроизолационният материал може да се извърши само тогава, когато имаме 
верен геоложки и хидрогеоложки доклад на почвата и водата. 

Като пример мога да посоча , че много силно агресивни води са тези , които имат: 
• pH > 4.5 
• CO2 > 60 mg/l 
• Амоний > 60 мг/л 
• Магнезий > 1500 мг/л 
• Сулфати > 3000 мг/л 
• Твърдост на водата  < 3 по DIN. 
 

2. Водоустойчивостта на подземните съоръжения се основава и на особеностите на 
използваният строителен метод – шлиц-стени, пилоти и др.  

Сами по себе си шлиц – стените и пилотите са един крепеж на изкопа и никога не могат 
да бъдат 100% водоплътни. 

Технологиите за направата на хидроизолации от вътрешната страна предлагат различни 
варианти, като се започне от пръсканите бетони и торкретите и се премине през 
кристализационните продукти, полимер – циментните обмазки и др., които обаче нямат 
история за дъготрайна употреба. 

Какви са недостатъците на тези ситеми? 
2.1. Всички инжекционни материали на циментова основа в процесът на експлоатация 

гранулират, плътността на инжекционният материал намалява и се появяват 
течове. 

2.2. Полимерите стареят и в рамките на 3 ÷ 5 години течовете се появяват отново, ако 
няма сигурна вторична облицовка или обмазка. 

2.3. Относителното удължение на полимер – циментните обмазки не надвишава 25 ÷ 
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30%, което е недостатъчно при пукнатинообразуването в бетона. 
Подземните съоръжения, както и всички други съоръжения са в постоянно действие , 

поради следните причини: 
2.4. Неизбежни слягания; 
2.5. Отклонения във вертикала поради земния натиск. Наблюденията показват, че 

отклоненията достигат 4 ÷ 5 см при дълбочини от порядъка на 20 ÷ 25 м. 
2.6. Температурни деформации; 
2.7. Вибрации; 
2.8. Земетръс. 
Изброените по-горе причини водят до развитието на напрежения и деформации в 

бетона, които водят до появата на пукнатини в бетона.  
През пукнатините постъпва вода и влага и започват процесите на корозия както на 

бетона, така и на арматурата. Процесът е необратим, тъй като след серия от химични 
преобразувания варта в бетона се превръща в гипс, който съвместно с ръждата в арматурата 
развиват налягания, на които няма бетон, който би могъл да издържи. 

 

 
 

Естествено разрушава се не само бетона, а и всички апаратури инсталирани в 
подземните съоръжения 

 

                      
 

Поради изброените по–горе причини, направата на хидроизолации от вътрешната 
страна, от страната на негативния воден натиск трябва да се използват само в краен случай и 
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то при съществуващи обекти. 
Един нов метод, но отново без многогодишни наблюдения е предложението за 

използването на кристализационни добавки към бетона, които го правят водоплътен и 
пукнатините се самоуплътняват при наличието на влага. Колко дълго и колко ефикасно е 
това ще покаже бъдещето. 

Поради изброените по – горе причини, изискванията, на които трябва да отговарят 
хидроизолационните системи за подземното строителство, биха били формулирани по 
следният начин. 

2.9. Да са водонепроницаеми; 
2.10. Да са паро и газо непроницаеми; 
2.11. Да издържат на деформациите и натиска на съоръженията, без да губят 

свойствата си през целия полезен живот на съоръжението. 
2.12. Да са гъвкави; 
2.13. Да имат добра адхезия с повърхността, която защитават; 

 
3. Кои са материалите използвани за тази цел в световен мащаб? 

3.1. Стоманени или оловни вани. Няколко важно сгради в гр. София, 
строени преди 1940 г. са изпълнени с оловни вани. В следствие на 
бомбандировките и земетресенията, някои от тях са били засегнати и 
сутерените протекоха. Протичат, защото м/у оловната вана и бетона 
няма адхезия и водата бавно, но сигурно намира и най–малките 
пукнатини и влиза в сутерените. 

3.2. Битумни и полимер – битумни материали. 
Няма много, да не кажем почти никакви примери за тяхното успешно приложение в 

подземното строителство. Не са правени достатъчно подробни изпитания за тяхната 
резистентност на пари, газове и агресивни води в подземните съоръжения. Малките размери 
на рулата, обуславят много снадки, които не могат да бъдат контролирани механично, да не 
говорим за таванен монтаж, който е почти невъзможен, както и високата влажност в 
подземното строителство, която отново влияе силно на снадките. Липсата на адхезия при 
вертикален монтаж с вертикалните стени също е голям недостатък. Ако все пак някъде те 
биха се използвали, то това трябва да е добре премислено и във всички случаи да е извън 
зоната на постоянното водно ниво. 

3.3. Термопластични геомембрани и системи. 
Тези мембрани са намерили най – широко приложение в подземното строителство 

поради следните причини: 
3.3.1. Те са паро и водонепроницаеми; 
3.3.2. Имат достатъчна механична якост; 
3.3.3. Сух монтаж; 
3.3.4. Лесни за полагане и във влажна среда; 
3.3.5. Живот сравним с живота на едно поколение; 
3.3.6. Ремонтопригодни са; 
3.3.7. Някои от тях имат и добра пожароустойчивост; 
3.3.8. Устойчиви са на агресивните подпочвени води, земетресения и др. 

Дългогодишният опит в използването на тези мембрани, преминава от използването на 
еднопластови мембрани с min дебелина 2 ÷ 3 мм и стига до използването на дву- и три 
пластови мембрани в зависимост от водното налягане и изискванията за влажност вътре в 
съоръженията. 

Тъй като между мембраните и вторичната облицовка отново няма адхезия, а реалните 
повърхности са твърде далеч от геометрията показана в чертежите, с течение на времето се е 
преминало към сегментиране на мембраните с водоспиращи ленти, инжекционни тръбички и 
др., които трябва да локализират проблема при бъдещо инжектиране. 

Трябва задължително да се отбележи, че само много добре обучени и тренирани екипи 
могат да вършат тази работа. В Германия тези мембрани могат да се полагат само от лица, 
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които са преминали специален курс на обучение и имат сертификат от Германската 
асоциация на заварчиците (German Welding Association). 

 
4. Бентонитови мембрани: 
Произвеждат се основно два типа – с подложка геотекстил и с подложка високоплътен 

полиетилен. 
И двете мембрани разчитат на набъбващите свойства на бентонита в присъствието на 

вода, но и двете могат да работят само в силно притиснато състояние, при което при 
разширението си, бентонита уплътнява местата на течовете. Това им свойство автоматично 
ги изключва от вертикални изпълнения, при които няма страничен натиск и при тях няма 
адхезия със стените. 

Ние сме използвали с успех бентонитовите хидроизолации с подложка HDPE 
(високоплътен полиетилен), но само при строго определени случаи и изисквания – по дъна с 
предпазен бетон. 

Бентонитовите мембрани с подложка геотекстил са паро- и газо -проницаеми, което 
задължително трябва да се отчита при тяхното приложение. 

Отзивите сред колегите в другите страни показва, че след първоначалната еуфория от 
появата на бентонитови изолациите с подложка геотекстил, ентусиазмът постепенно спада и 
се търсят по – сигурни варианти. 

 
5. Самозалепващи се хидроизолации – “Preprufe”. 
Следвайки естественият път на развитие и необходимостта от адхезия м/у 

хидроизолацията и бетона, обуслови и появата на самозалепващите се хидроизолации. 
Какви са предимствата на този тип хидроизолация? 

5.1. Образуват едно цяло с бетона, което предотвратява миграцията на водата м/у 
хидроизолацията и бетона и като едно цяло с бетона не се влияе от сляганията; 

5.2. Хидроизолацията е паро, газо и водонепроницаема. Изолира физически 
(хидравлично) бетона от обкръжавашата го среда; 

5.3. Просто и бързо полагане без грундиране и пълнежи; 
5.4. Напълно сигурни припокривания и детайли; 
5.5. Може да се полага и в/у временни крепежи в тесни места; 
5.6. Не изисква специална защита; 
5.7. Не се влияе от влагата и не може да реагира преждевременно; 
5.8. Хидроизолация по произход (високолътния полиетилен) е 100% 

хидроизолация; 
5.9. Не разчита на ограничените налягания или хидратации; 
5.10. Не се влияе от циклите на замръзване/размръзване или мокро/сухо. 
5.11. Химически устойчива на всички видове почви  и подпочвени води – устойчива 

на соли и сулфати. 
5.12. Комбинациите с пасивни или активни водоспиращи системи за работни и 

дилатационни фуги, осигуряват перфектна защита на подземните съоръжения. 
Какво представлява хидроизолацията? 
Хидроизолацията се състои от три пласта: 
• Първи пласт – 1, 2 (или 0,8) мм високоплътен полиетилен (HDPE), който е 

същинската хидроизолация. 
• Втори пласт – самозалепващ се слой, който по физико – химичен начин реагира с 

бетона и се залепва за него. 
• Трети пласт – защитен пласт от евентуални замърсявания и наранявания. 
Докато всички конвенционални мембрани са уязвими при снадките и при пробиви в 

тях, то уникалната хидроизолация “Preprufe” не се влияе от тези проблеми. Залепената за 
бетона хидроизолация предотвратява всякакъв достъп или миграция на вода в и около 
конструкцията. 

В следващите няколко слайда ще Ви покажем и приложението на тази хидроизолация в 
реални обекти в България. 
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Изводи: 
• Изборът и направата на сигурна хидроизолация на подземните съоръжения не е 

лесна и проста работа. 
• Правилният избор се базира на добър проект, по който трябва да работят съвместно 

инвеститор, архитект, конструктор, геолог и проектант по част хидроизолации. Не 
може и няма да има добър проект, ако не се познават в детайли начините и етапите 
на изпълнение на носещата конструкция. 

• Световният опит показва, че разходите за добра хидроизолация не надвишава 3 ÷ 
4 % от общата стойност, но ако се подходи лековато, разходите в последствие ще 
бъдат надхвърлени многократно. 

Добрата българска поговорка “Вън спира, вътре не” не трябва да се забравя, особено за 
подземните съоръжения! 
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ВЛИЯНИЕ НА ТОПЛИННИТЕ МОСТОВЕ В ОГРАЖДАЩИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ В РАЙОНИ С 
ПОВИШЕНА СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ 

С. Милков 1, П. Николовски 2, Пл. Чобанов 3, Б. Пенев 4 

Резюме 

Основната загуба на топлинна енергия от сградите е през топлинните мостове. В 
нормативните документи (наредби и стандарти) или липсва методика за оценката им, или 
пък предложените случаи не обхващат голяма част от прилаганите у нас стоманобетонни 
конструкции, явяващи се топлопроводни участъци. 

Разработена е методика, позволяваща изчисляване на коефициента на линейно 
топлопреминаване на топлинните мостове и оценка на топлинните загуби през тях. Тя 
позволява оценка на топлинните мостове с всякаква конфигурация, включително за райони с 
повишена сеизмична активност, и проектиране на необходимата топлоизолация с оглед 
максимално съхранение на топлинната енергия в сградите. На основата на програмни 
продукти се предлага модел на каталог на топлинни мостове. 
 

IMPACT OF THE THERMAL BRIDGES IN THE BUILDING 
ENVELOPE IN REGIONS OF INCREASED SEISMIC ACTIVITY 

S. Milkov 1, P. Nikolovski 2, Pl. Chobanov 3, B. Penev 4 

Abstract 

The major thermal energy loss in the buildings goes through the thermal bridges. The 
normative basis (regulations, ordinances, standards) either lacks methodology for the assessment of 
thermal bridges, or the cases viewed therein do not cover a wide range of reinforced concrete 
constructions applied in Bulgaria that are actually section with increased thermal conductivity. 

A methodology has been developed that allows for calculating the linear thermal 
transmittance coefficient of the thermal bridges and for assessing the thermal loss they cause. The 
methodology provides for assessment of thermal bridges of any configurations, including those in 
regions of increased seismic activity, and for designing the thermo insulation needed in view of 
maximum retaining of the thermal energy within the buildings. A model of a thermal bridges 
catalogue is proposed on the grounds of software products. 
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1. Увод 

Нашият регион – Балканите, е една активна в сеизмично отношение област със своите 
специфични сеизмични зони и сеизмотектонска стуктура. 

Нормативната база в страните със сеизмична активност е императив при избора на 
конструктвни системи в строителството. Налагат се значителни изменения в класическите 
стоманобетонни конструкции – те изобилстват със стоманобетонни елементи по 
ограждащата конструкция (топлинни мостове). Същевременно трябва да се спазват и 
нормите за пестене на енергия и енергийна ефективност на обектите според стандартите 
EN ISO и директивите на ЕС. Трябва да се подчертае, че по принцип технологията за 
изпълнение на топлинна изолация не пречи на сеизмичните конструктивни системи, докато 
обратно, сеизмичните изисквания са контрапродуктивни на ефектите от топлинната 
изолация. 

 
При класически строените обекти и/или при обекти, строени в области с относителна 

сеизмична стабилност или малка сеизмичност, влиянието на топлинните мостове в общите 
енергийни загуби на обектите може да е незначително и най-често в изчисленията това се 
компенсира с постоянно завишаване със съответен процент на топлинните загуби (например 
с 0.1 W/(m2·K)). При обектите, строени според вече споменатите сеизмични изисквания, 
топлинните мостове участват с висок процент в общите топлинни загуби, а при отделни 
случаи, топлинните загуби през тях могат да са по-високи от загубите през останалите 
равнинни елементи на външните ограждащи конструкции. Това налага разработване на 
подходяща за строителната практика методика за по-точно отчитане на тяхното влияние. 

 
2. Влияние на топлинните мостове върху общите топлинни загуби 
 
Топлинните загуби през ограждащите конструкции на сградите са предимно през по-

топлопроводните участъци – остъкления, топлинни мостове и др. Към момента не са 
достатъчно добре решени въпросите, свързани с топлотехническата оценка и оразмеряване 
на топлинните мостове. Това са участъци, изградени от по-топлопроводни материали 
(стоманобетон, метални профили) – греди, колони, плочи, шайби, както и участъци, свързани 
с промяна на сечението, наличие на ъгли и др. [1]. 

 
Коефициентът на топлинни загуби през ограждащата конструкция, граничеща с 

външния въздух, съгласно Наредба № 7/2005 г. се определя по формулата: 
 
LD = Σ(UiAi) + Σ(lkψk), където 
 
Ui е коефициент на топлопреминаване на i-тия ограждащ елемент [W/(m2·K)]; 
Ai – площ на i-тия ограждащ елемент [m2]; 
Ψk – коефициент на линейно топлопреминаване на топлинен мост k [W/(m·K)]; 
lk – дължината на топлинния мост, за която важи стойността Ψk [m]. 
 
Първата сума отчита загубите през изолираната (хомогенна) част на ограждащата 

конструкция, а втората сума отчита загубите през топлопроводните участъци. 
 
Коефициентът на линейно топлопреминаване се изчислява по формулата: 
 
Ψk = L2D - ΣUili , където 
 
L2D е линейният топлинен обобщен коефициент, получен от двумерно изчисляване на 

участъка, разделящ двете среди [W/(m·K)] ; 
Ui – коефициент на топлопреминаване на i-тия ограждащ елемент [W/(m2·K)]; 
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li – дължина на i-тия ограждащ елемент, за който се отнася Ui [m]; 

L2D отчита реалните топлинни загуби на единица дължина от топлинния мост при 
двумерно изчисление (топлинният поток се разпространява както отвътре навън, така и 
странично). 

ΣUili – отчита топлинните загуби от едноизмерно изчисление (топлинният поток се 
разпространява само отвътре навън, но не и странично) 

 
Според [2] влиянието на топлинните мостове върху общите топлинни загуби през 

ограждащите стени варира от 5 до 25 % за топлоизолация, положена отвън; 40 – 55 % за 
топлоизолация в средата на стената и 27 – 35 % при топлоизолиране отвътре в зависимост от 
етажноста на сградата (етажи от 1 до 10). Това налага прилагане на подходящ метод за 
оценка на влиянието им. 

 
3. Възможности за оценка на влиянието на топлопроводните участъци 
 
Основният проблем при оценката на топлинните мостове е определянето на 

коефициента на линейно топлопреминаване. Възможните методи за изчисляване са: 
 
3.1. Използване на наредби за проектиране на топлоизолация на сгради 

В Наредба № 1/99 г. за проектиране на топлоизолацията на сгради се изисква по 
вътрешната повърхност на топлопроводния участък да не се образува конденз, като 
температурата на вътрешната повърхност се определя по 4 схеми, които не отчитат 
достатъчно точно или въобще не отчитат реалното състояние на тези участъци. 

В същата наредба въобще не се отчита приносът на топлопроводните участъци в 
общите топлинни загуби. В Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 
от 2005 г. практически не се предлага метод за тяхното изчисляване. Топлинните загуби от 
топлопреминаване през тези участъци може да се отчитат с добавка от 0.1 W/(m2·K) или 
влиянието им може да се оцени чрез препращане към БДС EN ISO 13789 и БДС EN 
ISO 14683, т. е. в нормите липсва методика за тяхната оценка. 

 
3.2. Използване на изчислителни методи 

Възможни са няколко изчислителни метода за оценка на топлинните мостове: 
- пряко решение на топлинния баланс; 
- метод на крайните разлики; 
- метод на крайните елементи; 
Тези методи са сложни и трудно приложими в строителната практика. 
 
3.3. Създаване на програмни продукти 

На базата на изчислителните методи се създават програмни продукти (“TEPOL”, 
“BISCO” и др.), с които могат да се решават всякакви топлотехнически проблеми, но те също 
не са за масово ползване в строителната практика. 

 
3.4. Използване на каталози 

В БДС EN ISO 14683:2004 “Топлинни мостове в строителните конструкции. 
Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни 
изчислителни стойности (ISO 14683:2007)” във вид на таблица (каталог) са дадени 
стойностите на ψ за конфигурации на топлинните мостове, типични за райони без сеизмична 
активност. При тях липсват топлинни мостове, типични за сеизмични райони – плочогредови 
сечения, колони в ъгловите участъци и др. (фиг. 1). 
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Фиг. 1 Каталог на топлинни мостове в райони без сеизмична активност 

 
4. Прилагане на програмни продукти за оценка на топлинните мостове 
 
Изследванията са проведени с програмен продукт “TEPOL”, базиран на метод на 

крайните разлики (МКР). 
Методът позволява да се изчисляват елементи с произволна геометрия, произволни 

видове материали и при произволни гранични условия. 
За проверка на достоверността на резултатите, получени по изчислителен път, са 

използвани детайли от табл. 2 на БДС EN ISO 14683, с характеристики на ограждащите 
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конструкции съгласно Приложение А на същия стандарт: 
 

Табл. 1 Стойности на коефициента на линейно топлопреминаване 

Изчислени стойности с характеристики 
на материалите Отчетени от 

стандарта съгласно стандарта съгласно 
Наредба № 7 

Вид на 
топлинния 

мост 

Означение 
по 

БДС EN 
ISO 14683 L2D ψi ψe L2D ψi ψe L2D ψi ψe 

  W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)W/(m·K)

P1 2.09 1.30 1.30 2.10 1.30 1.30 2.00 1.21 1.21 

P3 1.83 1.05 1.05 1.83 1.05 1.05 – – – Колони 

P4 1.76 0.90 0.90 1.76 0.90 0.90 1.78 0.92 0.92 

C1 0.84 0.15 -0.05 – – – 0.82 0.14 0.07 

C3 0.70 0.00 -0.20 – – – 0.70 0.00 -0.20Външни ъгли 

C4 0.81 0.05 -0.15 – – – 0.81 0.05 -0.15

C5 0.71 -0.20 0.00 – – – 0.71 -0.20 0.00 

C7 0.83 -0.05 0.15 – – – 0.82 -0.15 0.05 Вътрешни 
ъгли 

C8 0.82 -0.15 0.05 – – – 0.82 -0.15 0.05 

R4 1.25 0.50 0.30 1.26 0.50 0.30 – – – 

R5 1.42 0.70 0.55 1.41 0.70 0.55 1.28 0.57 0.39 

R7 1.44 0.75 0.55 – – – 1.36 0.65 0.47 
Покривни 
плочи 

R8 1.28 0.55 0.35 1.26 – – 1.27 0.53 0.35 

F1 0.74 0.05 0.00 – – – 0.72 0.03 -0.02

F3 1.50 0.80 0.75 – – – 1.43 0.74 0.69 Междуетажни 
плочи 

F4 1.36 0.60 0.55 – – – 1.38 0.63 0.57 

B1 1.57 0.90 0.85 1.57 0.90 0.85 1.48 0.80 0.74 

B3 1.50 0.80 0.75 1.52 0.80 0.75 1.51 0.82 0.77 Балкони 

B4 1.49 0.75 0.70 1.34 0.75 0.70 1.34 0.59 0.53 
 

5. Създаване и използване на каталози за отчитане влиянието на линейни 
топлинни мостове в сгради в райони с повишена сеизмична активност 

 
5.1. Възможност за използване на програмен продукт “TEPOL” за създаване на 

каталог на топлинни мостове 
 
Получените резултати (табл. 1) дават основание предложената методика да се прилага и 

за топлопроводни участъци с друга конфигурация, невключени в стандарта. Това са преди 
всичко плочогредовите сечения, с които изобилстват фасадите на сградите в сеизмичните 
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райони. 
Изследването е проведено при спазване на нормативните характеристики за 

материалите, отразени в Наредба № 7: 
- стоманобетонни плочи с дебелина 15 cm и λ = 1.63 W/(m·K) 
- стоманобетонни греди с височина 40 cm и λ = 1.63 W/(m·K) 
- тухлен зид от кухи тела с дебелина 25 cm и λ = 0.52 W/(m·K) 
- зид от газобетон с дебелина 30 cm и λ = 0.16 W/(m·K) 
- топлоизолация EPS с дебелина 5 cm и λ = 0.032 W/(m·K) 

В табл. 2 са отразени резултатите за коефициентите на линейно топлопреминаване на 
някои типични за нашата строителна практика топлинни мостове. Резултатите показват, че 
наличието на греди по фасадните стени съществено променя влиянието на топлинните 
мостове. В случай на балконски плочи с греди увеличението на този коефициент е от 32 до 
44 % в сравнение с плочи без греди. С този програмен продукт би могла да се създаде 
достатъчно голяма база данни, която да послужи за създаване на каталог на топлинни мостове. 
 

Табл. 2 Коефициенти на линейно топлопреминаване при плочогредови топлинни мостове 

L2D ψe ψi 
 L2D ψe ψi Означение и 

схема на детайла 
W/(m·K) W/(m·K) W/(m·K)

 
Означение и 

схема на детайла
W/(m·K) W/(m·K) W/(m·K)

 

1.79 0.70 0.77 

  

1.13 0.04 0.11 

 

1.60 0.52 0.58 

  

1.11 0.03 0.10 

 

1.83 0.65 0.73 

  

1.32 0.15 0.22 

 

1.62 0.45 0.52 

  

1.31 0.14 0.21 

F4-N2

F4-N1

F1-N2

F1-N1

В4-N2 

В4-N1 

В1-N2 

В1-N1 

 
5.2. Модел на каталог на линейни топлинни мостове в условията на повишена 

сеизмична активност [2] 
 
5.2.1. Схема на типични топлинни мостове 
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Фиг. 2 Схема на типични хоризонтални топлинни мостове 
 

 
 

Фиг. 3 Схема на типични вертикални топлинни мостове 
 

5.2.2. Основни елементи на каталога: 
Кодове на топлинните мостове 
За групите на топлинните мостове са взети символи от стандарта БДС EN ISO 14683: 
B връзка на балкон с външна стена/под;    (Balcony) 
C ъгъл на външна стена;      (Corner) 
F връзка на под с външна стена/основа;    (Floor) 
IW връзка на вътрешна стена с външна стена/покрив; (Internal Wall) 
P колона във външна стена;      (Pillar) 
R връзка на покрив с външна стена;     (Roof) 

W прозорец във външна стена: надпрозоречна греда, странична страна, 
подпрозоречен перваз    (Window) 

CL еркери        (Cantilever) 
WS щори (сенници)      (Window Shade) 
G топлинни мостове при връзките със земята  (Ground) 
S цокъл         (Socle) 
 
Пример: C.i – j.k 
C – група, към която принадлежи топлинният мост (C значи Corner – ъгъл); 
i – обозначава подгрупа, т. е. различен тип на топлинен мост от същата група; 
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j – обозначава местоположението на слоя топлинна изолация, т. е.: 
1. Изолация от външната страна 
2. Изолация в средата 
3. Изолация от вътрешната страна 
4. Изолация през цялата дебелина 

 
k – обозначава поредния номер на топлинния мост от същата подгрупа. 

 
5.2.3. Съдържание на топлинен мост в каталога 
- Код и дефиниция на детайла; 
- Графични приложения (строителен детайл, изотерми и топлинни потоци); 
- Стойности U; 
- Стойности ψe; 
- Температурен фактор на вътрешната повърхност fRsi; 
- Вътрешните минимални повърхностни температури θsi min за 5 случая на външни 

температури θe: 0 оС, - 5 оС, - 10 оС, - 15 оС и - 20 оС; 
- Обобщен линеен топлинен коефициент L2D; 
- Гъвкавост (варианти на основния детайл, със съответно изчислени физически 

величини). 
 

5.2.4. Пример на модел за каталог при външен ъгъл 
 

С.5 – 1.5: Външен ъгъл на две стени  от плътна тухла 25 cm и кух керамичен блок 25 cm,
с външна топлоизолация 6 cm и стоманобетонна колона 30 х 30 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детайл            Изотерми 

 
Основна конструкция: стени 25 cm, стома-
нобетонна колона 30 х 30 cm, изолация 6 cm 
 

 Вариант 1: стени 25 cm, стоманобетонна 
колона 30 х 30 cm, изолация 8 cm 

U1     U2 
W/(m2·K) 

Ψe 
W/(m·K) fRsi ql 

W/m 
θe 
oC 

θsi 
oC 

U1     U2
W/(m2·K)

Ψe 
W/(m·K) fRsi ql 

W/m 
θe 
oC 

θsi 
oC 

0.340 21.6 0 16.3 0.291 17.7 0 17.0
 27.1 -5 15.4  22.2 -5 16.2
 32.4 -10 14.5  26.6 -10 15.5
 37.9 -15 13.6  31.1 -15 14.7
0.507 

-0.028 0.813 

43.3 -20 12.6 0.401 

-0.033 0.846 

35.5 -20 14.0
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Вариант 2: стени 25 cm, стоманобетонна 
колона 30 х 30 cm, изолация 10 cm 

 Вариант 3: стени 20 cm, стоманобетонна 
колона 25 х 25 cm, изолация 6 cm 
 

U1     U2 
W/(m2·K) 

Ψe 
W/(m·K) fRsi ql 

W/m 
θe 
oC 

θsi 
oC 

U1     U2
W/(m2·K)

Ψe 
W/(m·K) fRsi ql 

W/m 
θe 
oC 

θsi 
oC 

0.254 15.2 0 17.4 0.372 21.9 0 16.5
 19.0 -5 16.8  27.4 -5 15.7
 22.8 -10 16.1  32.8 -10 14.8
 26.6 -15 15.5  38.3 -15 13.9
0.337 

-0.037 0.868 

30.4 -20 14.8 0.522 

-0.033 0.822 

43.8 -20 13.1
 

Вариант 4: стени 20 cm, стоманобетонна 
колона 25 х 25 cm, изолация 8 cm 
 

  

Вариант 5: стени 20 cm, стоманобетонна 
колона 25 х 25 cm, изолация 10 cm 

U1     U2 
W/(m2·K) 

Ψe 
W/(m·K) fRsi ql 

W/m 
θe 
oC 

θsi 
oC 

U1     U2
W/(m2·K)

Ψe 
W/(m·K) fRsi ql 

W/m 
θe 
oC 

θsi 
oC 

0.314 17.8 0 17.2 0.271 15.2 0 17.6
 22.2 -5 16.5  19.0 -5 17.0
 26.7 -10 15.8  22.7 -10 16.4
 31.1 -15 15.0  26.5 -15 15.8
0.410 

-0.037 0.855 

35.6 -20 14.3 0.343 

-0.041 0.876 

30.3 -20 15.2
 

Фиг. 4 Детайл на топлинен мост с варианти и изчислени физически величини 

Изводи и препоръки 
 

1. Топлинните загуби в ограждащите конструкции, дължащи се на топлинните 
мостове за райони с повишена сеизмична активност са значително по-големи в 
сравнение с тези с ниска сеизмична активност. 

2. Точната оценка на влиянието на топлинните мостове може да се извърши чрез 
използване на програмни продукти, основаващи се на математически методи. 

3. За нуждите на строителната практика в райони с повишена сеизмична активност е 
необходимо разработване на каталог на топлинните мостове. 

 
Предложен е примерен модел на каталог на линейни топлинни мостове. 
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ТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА РЕМОНТ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРОДИРАЛИ СТОМАНОБЕТОННИ 

КОНСТРУКЦИИ С ОСИГУРЯВАНЕ ДЪЛБОЧИННА 
АНТИКАРБОНИЗАЦИОННА ЗАЩИТА НА БЕТОНА 

Валерий Б. Найденов 1 

 

Резюме 

Предлага се високоефективна технологична система за ремонт и възстановяване 
сечението на кородирали бетонни и стоманобетонни конструкции с осигуряване на 
дълбочинна антикарбонизационна защита на бетона. Описани са основните характеристики 
на използваните специални материали, включително тези, съдържащи мигриращи в 
дълбочина инхибитори на корозията в стоманената армировка. Разработена е технологична 
карта на процеса на ремонт и възстановяване на елементите на конструкцията. 
 

 

TECHNOLOGICAL SCHEME FOR REPAIR AND RESTORATION 
OF CORRODED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES WITH 

ENSURING DEEP ANTICARBONATION PROTECTION OF CONCRETE 

Valeriy B. Naidenov1 

 

Abstract 

A highly effective technological scheme is proposed for repairing and reconstructing the cross 
section of corroded concrete and reinforced concrete structures with ensuring deep anti-carbonation 
protection of concrete. The basic characteristics of the used special materials are described, 
including of these containing migrating in-depth inhibitors of steel reinforcement corrosion. A 
technological card is developed for the process of structural elements repair and restoration. 
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1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

Процесите на натрупване на дефекти и повреждания в стоманобетонните конструкции 
започва още с проектиране състава на бетона, при приготвяне, транспортиране, полагане, 
уплътняване на бетонната смес, финишната обработка на повърхността и грижите след 
бетониране. Пропуски при изпълнението на някои от тези операции най-често води до 
получаването на некачествен с повишена открита порьозност и висока проницаемост бетон, 
който не осигурява добра антикорозионна защита на стоманената армировка.  

Към всичко това, прибавяйки и редицата неблагоприятни постоянно или периодично 
действащи корозионни фактори – температурни деформации, циклично замразяване и 
размразяване, атмосферна карбонизация, аерозолни атаки на соли и киселини и пр., – един 
най-често видим негативен резултат е развитието на процеси на пукнатинообразуване, 
нарушаване на сечението и корозия на стоманената армировка в дълбочината на сечението. 
Оставени да се развиват във времето, тези повреди са в състояние да компроментират 
носимоспособността и дълготрайността на конструкциите и  съоръженията като цяло. 

Казаното по-горе напълно мотивира необходимостта от своевременно изпълнение на 
съответни и своевременни ремонтно-възстановителни (репарационни) работи по определена 
ефективна технологична схема с използването на най-съвременни материали. 

С използване на материалите на английската фирма DON CONSTRUCTION 
PRODUCTS Ltd. предлагам технологично решение на проблема, базирано на най-
съвременните достижения на световния опит.  

 
2. МАТЕРИАЛИ 

Предлаганата в разгърнат пълен вид технология се основава на използването на 
фирмени материали, производство на DON CONSTRUCTION PRODUCTS Ltd., Англия 
(фиг. 1).  

 

 

 
Фиг. 1  
Система за ремонт и възстановяване на 
стоманобетонни конструкции 
(репарация) с осигуряване на дълбочинна 
антикарбонизационна защита на бетона 
 

 
Грундиращият слой се изпълнява чрез полагане на двукомпонентен състав CEMPACH 

PRIMER (C), преназначен да  увеличи адхезионната връзка между стар бетон и основния 
ремонтно-възстановителен високоякостен дисперсно-армиран полимерциментов разтвор, 
съдържащ в състава си и мигриращи в дълбочина инхибитори на корозията CEMPACH (CP-
N), като за него са получени експериментални резултати за основните му характеристики – 
табл. 1. 

Общото третиране на цялата бетонна повърхност се изпълнява чрез използване на 
проникващ в порите и капилярите на бетона състав CEMGUARD (CG), чието основно 
предназначение е да осигури дълготрайна антикорозионна защита на стоманената армировка. 
Следва полагане на тънък изравнителен пласт CEMFAIR (CF). Финишното третиране на 
повърхността се осъществява чрез полагане на еднокомпонетен еластомерен премостващ 
пукнатините антикарбонизационен защитен слой REPCOAT (RC), който притежава 
способност да запазва защитните си свойства при деформиране над пукнатини по БДС 
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14904-79. Покритието не променя външния си вид в зоната на отваряне на пукнатина с 
ширина 0,4 mm. 

 
Табл. 1 CEMPACH N – основни характеристики 

Проба 
№ 

Якост опън 
при огъване на възраст, 

МРа 

Якост на натиск 
на възраст, 

МРа 

Адхезия към 
стар бетон 
на 28 дни, 

МРа 

Линейно 
разширени 
на 28 дни, 

% 
 1 ден 7 дни 28 дни 1 ден 7 дни 28 дни   

1 4,18 - - 25,70 - - - - 
 - - - 26,20 - - - - 

2 4,26 - - 26,80 - - - - 
 - - - 27,10 - - - - 

3 4,19 - - 25,90 - - - - 
 -  - 26,20 - - - - 

4 - 7,60 - - 42,80 - - - 
 -  - - 43,00 - - - 

5 - 7,80 - - 42,10 - - - 
 -  - - 43,40 - - - 

6 - 7,50 - - 43,30 - - - 
 -  - - 42,80 - - - 

7 -  9,36 - - 51,20 - 0,92 
 -   - - 52,40 - - 

8 -  9,42 - - 52,90 - 0,88 
 --   - - 53,10 - - 

9   9,40 - - 52,20 - 0,91 
 Средно: Средно: Средно: Средно: Средно: Средно:  Средно: 
 4,21 7,63 9,39 26,30 42,90 52,30  0,90 
         

10 - - - - - - 2,10 - 
11 - - - - - - 2,12 - 
12 - - - - - - 2,16 - 
13 - - - - - - 2,14 - 
14 - - - - - - 2,11 - 

       Средно: 
2,12 

 

         
 

3. ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА НА ПРОЦЕСА 

Технологията на изпълнение е ефективна, достъпна и лесна, не изисква специални 
машини и агрегати за полагане. Схематично технологичната последователност е показана на 
фиг. 2. 

 
3.1. Установяване и маркиране на слаби и дефектирали участъци на 

стоманобетонната конструкция 
Извършва се прецизен визуален оглед на повърхността на стоманобетонната 

конструкция за установяване на слаби, с нарушена структура, напукани и дефектирали 
участъци; 

Установените участъци, подлежащи на ремонтно-възстановителни работи, се маркират 
и номерират по подходящ траен начин, например с контрастна боя.  

Оценява се функцията на маркираните участъци в статическата и експлоатационна 
схема на съоръжението и се определя последователността на извършване на ремонтно-
възстановителните работи. 

 
3.2. Подготовка на повърхността 
Бетоновата повърхност на маркираните участъци се подлага на предварителна 

обработка с чук и шило, с помощта на електрически или въздушен пистолет, или чрез 
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пясъкоструене за отстраняване на замърсената и кородирала част от нея до откриване на 
здрав некородирал и некарбонизирал бетон. Дълбочината на карбонизация се установява 
лесно и относително точно чрез третиране  на бетоновото сечение със спиртен разтвор на 
фенолфталейн; 

Ако обработката на бетоновото сечение в дълбочина доведе до откриване на част от 
стоманената армировка, то последната се третира с механични средства (телена четка, 
пясъкоструене, третиране с подходящ ръждопреобразувател) до пълно отстраняване на 
всички продукти на корозия. 
 

 
1 

 
5 

 
2  

6 

 
3 

 
7 

 
4 

 
8 

Фиг. 2 Технологична последователност на отделните операции 
1 – Подготовка на повърхността; 2 – Измиване чрез водоструене на подготвената 

повърхност; 3 – Приготвяне и полагане на грундиращ слой C- PRIMER; 4 – Приготвяне и 
полагане на репарационен слой CP; 5 – Полагане на CG;  6 – Измиване на повърхността; 7 – 

Полагане на CF; 8 – Финишно покритие RC 
 

3.3. Измиване чрез водоструене на подготвената повърхност 
Повърхността на механично подготвените участъци се измива обилно с чиста вода под 

налягане до пълно отстраняване на съществуващ прах, отломки кородирал бетон, ръжда и 
отлагания по стоманената армировка и пр. замърсявания. 

 
3.4. Навлажняване на работната повърхност 
Непосредствено преди полагане на грундиращия състав повърхността на механично 

подготвените и обилно промити участъци се навлажняват до степен на липса на излишна 
вода. 
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3.5. Приготвяне и полагане на грундиращ слой CEMPACH PRIMER 
Приготвянето на грундиращия слой става чрез механично смесване и хомогенизиране 

посредством електрическа бъркалка на двукомпонентния CEMPACH PRIMER, доставен в 
8-килограмови опаковки, съдържащи полимерна емулсия и прахообразен компонент. Цялото 
количество прахообразен материал постепенно  и при постоянно разбъркване се добавя към 
полимерната емулсия до получаването на гъста кремообразна консистенция; 

Полагането на грунда се извършва с помощта на твърда четка до пълно и равномерно 
третиране на цялата бетонова повърхност и открита армировка. Трябва да се има предвид, че 
жизнеспособността на приготвения състав е около 1 h, в които рамки трябва да приключи 
полагането на цялото приготвено количество. Полагането трябва да се извършва при 
температура на въздуха и повърхността не по-ниска от 50С и не по-висока от 350С; 

Разходна норма е функция на степента на грапавост на повърхността. Една 
хомогенизирана 8-килограмова опаковка е достатъчна за обработка на 10-15 m2 ремонтирана 
повърхност. 

 
3.6. Приготвяне и полагане на  репарационен слой CEMPACH N 
CEMPACH N е акрилно модифициран репарационен с мигриращи в дълбочина 

инхибитори на корозията, съдържащ микросилициев прах, дисперсна армировка 
(полипропиленови фибри) и компенсиращи съсъхването агенти. Инхибиторите на корозията 
проникват в дълбочината на бетонното сечение, абсорбират се по повърхността на 
стоманената армировка и образуват защитен филм, който осигурява едновременно анодна и 
катодна антикорозионна защита. 

Полагането на репарационния състав трябва да се извърши в рамките на сроковете на 
жизнеспособност на положения грунд. Ако грундът вече е изсъхнал, то той трябва да се 
отстрани и да се положи нов. 

Приготвянето на състава се осъществява чрез хомогенизиране с електрическа бъркалка 
на 25-килограмовата опаковка с 3,2 – 3,8 l вода до получаваенто на пластична консистенция. 
Обемът на получения готов за полагане разтвор е около 15 l. 

Самото полагане се извършва ръчно при дебелина 10 – 50 mm. Полагането се извършва 
в температурен диапазон, валиден и за грундиращия състав.  

Необходими са определени грижи след полагане на основния репарационен състав, 
състоящи се в недопускане замръзване и предотвратяване на бързо изсушаване чрез 
покриване с полиетиленово фолио, мокри рогозки или тъкани от зебло, както и евентуално 
третиране чрез пръскане на специални състави, формиращи повърхностна защитна 
мембрана. 

 
3.7. Технологичен престой за втвърдяване и съхнене на репарационния слой 
След полагането на основния репарационен състав, в зависимост от метеорологичните 

условия, е необходимо да се осигури известно технологично време за втвърдяване, набиране 
на якост и съхнене в дълбочина преди полагането на следващия изравнителен слой.  

 
3.8. Полагане на повърхностен мигриращ в дълбочина инхибитор на корозията 

CEMGUARD 2020 
CEMGUARD 2020 се доставя в готов за полагне водоразтворим вид в 208 или 25 

литрови бидони. Полага се с четка, валяк или пръскане на два пласта в рамките на 7 – 12 h 
при разходна норма около 0,25 l/m2. Проявява активно инхибиращо в дълбочина действие 
както по отоншение на анодна корозия на стоманата, така също и срещу действието на 
хлориди и карбонизация в дълбочина. Не съдържа калциев нитрит и осигурява т.н. „дишане” 
на бетона в дълбочина. 

 
3.9. Приготвяне и полагане на изравнителния слой CEMFAIR 
Приготвянето на CEMFAIR се осъществява чрез хомогенизиране с елекрическа 

бъркалка на 20-килограмовата опаковка с около 4,5 – 5,5 l вода. Полученият обем ва готовия 
за оплагане разтвор е около 13 l, който е достатъчен за покриване на около 6,5 m2 с дебелина 
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2 mm. Върху предварително навлаженнета повърхност ръчно се полага изравнителния слой, 
като се следи за старателно оформяне на повърхността на репарирания елемент. При 
нормални атмосферни условия не се изискват грижи след полагане. При условия на бързо 
съхнене е необхоздимо да се предприемат адекватни мерки, подобни на тези в т. 3.6. 

 
3.10. Приготвÿне и полагане на антикарбонизационен и декоративен финишен 

слой REPCOAT 
Приготвянето на антикарбонизациония защитен слой REPCOAT става на два етапа: а) 

Първоначално се приготвя грундиращ състав, сътоящ се от REPCOAT, разреден чрез 
механично забъркване и хомогенизиране с 10% чиста вода. b) Основният 
антикарбонизационен слой се нуждае само от добро хомогенизиране непосредствено преди 
полагане.  

Полагането на антикабронизационното покритие върху цялата стоманобетонíà 
конструкция (вкл. ремонтираните участъци) се извършва на два етапа: а) Първоначално 
полагане на грундиращия състав. Разреденият REPCOAT се полага равномерно по цялата 
повърхност чрез четка, валяк и безвъздушно пръскане при разходна норма от около 
200 ml/m2. b) Полагане на основен антикарбонизационен слой от хомогенизиран 
неразреден REPCOAT с помощта на четка, валяк или безвъздушно пръскане при разходна 
норма около 200 ml/m2. Общата дебелина на защитното покритие трябва да не бъде по-малка 
от 200 µm. И двата пласта се полагат в в сухо време при температурен диапазон над 3 и под 
300С. 

 
4. СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 

Сроковете на годност са описани в техническите спецификации на продуктите и 
варират в рамкита на 9 – 12 месеца при съхранение в нормални условия и затоврени 
опаковки. 

 
5. БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА 

Всички материали, включени в гореизложената технологична карта притежават 
съответни Спецификации за безопастност на метирала. Включените в тях мерки при работа 
не се отличават от обичайните при работа със силикатни и водоразтворими полимерни 
материали. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлаганата технология е ефективно приложима за възстановяване на сечението и 
антикорозионна защита на практически всички видове бетонни и стоманобетонни 
конструкции в промишленото, гражданското и траспортно строителство. 

 
Системата е приложима и за изпълнение на проектирани усилвания на съществуващи 

носещите стоманобетонни канструкции.  
 
Отделни компоненти от системата могат да се използват ефективно за ремонт и 

възстановяване на сечението на дефектирали стоманобетонни елементи в новоизграждащи се 
конструкции, веднага след декофриране, като напоследък е налице разширено използване 
именно в тази посока. 
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ЕНЕРГИЙНОТО ПАСПОРТИЗИРАНЕ НА СГРАДНИТЕ СИСТЕМИ 
(Евро сертификат за енергийна ефективност, приложен към 

продуктите на строителната индустрия) 
Назърски Д. 1, А.Димитров 2 

Резюме 

В статията е предложен метод за Енергийно паспортизиране на сградните системи,  
направено чрез таблица с посочени Класове  на енергийна ефективност, означени с 
главните букви от латинската азбука (A ÷ G), аналогични на класовете на енергийна 
ефективност на битовите електроуреди. Сградните системи от клас А притежават най- 
висока енергийна ефективност и най-нисък енергиен разход за изпълнение на техните 
функционални мисии (подържане на комфорт и хигиена, приготвяне и съхранение на храната 
и пр.). Тези от класове F и G имат ниска енергийна ефективност и подлежат на саниране. 

Класът на енергийна ефективност на сградните системи, съгласно глава втора на 
Наредба N06/5 на МРРБ, член 5, раздел 4 може да бъде отнесен към т.4.1.1 на сградния 
паспорт  и се дава в зависимост от стойността на Индекса на енергийна ефективност IЕЕ.  

Методът е ориентиран към  крайните потребители (инвеститори, сградовладелци, 
наематели на сгради, офиси и жилища) и служи  за повишаване на осведомеността им 
относно енергийната ефективност на проектиран, построен или нает  сграден обект. 

В статията е направена подобна илюстрация на предложения метод към системата на 
сградната обвивка. Разширяването обхвата на приложението му към останалите сградни 
системи е под разработка. 

 
A SYSTEM FOR BUILDINGS’ SYSTEMS  ENERGY LABELING 

(Buildings’ Systems Euro Energy Efficiency Certificate) 
Nazarski D. 1, Dimitrov A.V. 2 

Abstract 

The paper considers a method for energy labeling of buildings’ systems illustrated through 
a table, indicating energy efficiency classes, designated with capital letters of the Latin 
alphabet (A÷G), similar to the energy efficiency classes of the domestic appliances.  The class А 
buildings possess the highest energy efficiency and the lowest energy consumption for maintenance 
of comfort heat conditions. The F and G class buildings have low energy efficiency and are subject 
to retrofitting through improved thermal insulation of their cladding structure. 

The building energy efficiency class according to Section 2 of Regulations N06/5 of 
MRDPW, Art.5, Paragraph 4, is referring to item 4.1.1 of the Building Label and is awarded 
according to the Index of the Energy Efficiency of a Building (IЕЕ), given in a table form.  

The system is oriented towards the end users (investors, building owners, tenants of 
buildings, offices, dwellings) and is used for raising their awareness related to the energy efficiency 
of a designed, built or rented building property. 

                                                      
1 професор, д-р, инж. УАСГ, ръководител катедра “Строителни материали и изолации” 
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1 Увод – Паспортизация на сградите, техните системи и инсталации, консумиращи 
енергия.  

 
Паспортизацията на продуктите в строителния икономически отрасъл [1] има за цел да 

информира крайните потребители  за качествата на купувания от тях или предлаган им за ползване 
продукт. Всички нови, реконструирани, възстановени или обновени строежи, части от строежи, 
изложени на пазара като завършени строителни продукти, трябва да бъдат придружени от технически 
паспорт, в чиято част А ”Основни характеристики на строежа”, раздел 3 “Основни технически 
характеристики” са включена “стойността на енергийната характеристика, изразена в годишно 
количество първична енергия, коефициенти на топлопреминаване и други”. В раздел 4 “Сертификати” 
се прилага сертификат (паспорт) за енергийна ефективност”[1]. 

Сградните паспорти са потребни във всяка търговска сделка, касаеща дадената сграда: продажба, 
отдаване по наем, лизинг, ипотекиране и прочие, и трябва да са част от изскуемите документи  за всяка 
сделка, която ги касае. 

Сградните паспорти са част от официалната строителна документация. Общинската 
администрация издава разрешения за ползване на строителните обекти, само при изпълнение на 
изричното условие, че те притежават авторизиран паспорт, издаден от лицензирано лице, 
удостоверяващ основните им характеристики, мерките за поддържане на строежа, указания и 
инструкции за безопасна експлоатация.  

Енергийната консумация на сградите е една от съществените потребителски характеристики по 
време на експлоатацията им. Оказва се, че при съществуващата ценова конюктура, стойността на 
консумираната енергията е съществен компонент в оперативните разходи по издръжката на сградата. 
Високата стойност на  сметките за потребявана енергия, се използва като солиден аргумент за или 
срещу договаряне на добра цена на предлагания строителен продукт. Ниските прогнозни стойности на 
енергийните сметки значително повишават потребителския интерес  към сделките с нови жилища или 
при наемане на офиси и друти функционални помещения, притежаващи отлични или много добри 
енергийни характеристики. Тази информация трябва да бъде на разположение на потребителите-
купувачи при извършване на сделки със строителните продукти и е необходимо да се предоставя с 
техническия паспорт на сградата.   

По тази причина, представянето на обективизирана характеристика за очакваните енергийни 
разходи  ще представлява ефективна маркентигова стратегия при реализацията на продуктите на 
строителната икономика, предоставяща на потребителите възможност за информиран избор.  

Енергийното паспортизиране на сградите ще подобри сградните проекти, ще повиши 
отговорността на технолозите и строителите на сградите, и ще постави нови предизвикателства пред 
строителния надзор и инвеститорите за повишаване продаваемостта на сградните продукти чрез 
подобряване на енергийните им характеристики.  

Целта на настоящата статия да изложи една  идея за подобряване качествата на сградния 
паспорт, състояща се в посочване на Индекса и Класа на енергийна ефективност на сградата  в 
издаваните “Сертификати”, съгласно раздел 4, т.4.1.1 [ 1]. Класът на  паспортизираната сграда е с 
означени с главните дукви от латинската азбука (A÷G) и са аналогични на класовете на 
енергийна ефективност на битовите електроуреди [ 2].     

Индексът на енергийна ефективност IEE  на сградите, техните ситеми и инсталации, се 
дефинира с израза: 

(1)                                                             
0SNP

SNP
IEE m=  

където  
 SNP - специфична енергоефективна характеристика на паспортизираната сграда, система 
или инсталация; 

m

 SNP - специфична енергоефективна характеристика на станнтизиран енергиен еталон (ЕЕ). 0

Класът на енергийна ефективност на паспортизирана сграда, система или инсталация се 
посочва след изчисляване на индекса й IEE  и индентифициране му в т.н. “таблица на 
съотвествието” (виж т. 4 и 5). 
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Очаква се, че посочването на IEE  и класа на енергийна ефективност ще улесни значително 
ползвателите на сградните паспортите, тъй като това дава максимално онагледена информация за това 
доколко паспортизираната сграда се доближава до енергийния образец. 

Независимо от уникалността си, строителството на всички сградни обекти и техните енергийни 
системи, съдържа следните четири части: - Изготвяне на проектната документация; - Строителна и 
монтажна  дейност; - Настройки на системите (Energy System Testing, Adjusting and Balancing-TAB); - 
Изготвяне на техническия паспорт на сградата. 

Изготвянето на техническия паспорт е задължение на производителите на сградите (в 
частност- инвеститорите им), срещу което те получават удостоверението за ползване на сградта. 
Инвеститорите трябва да поемат рекламации и да понасят материална и финансова  отговорност за 
невярно паспортизиране на техните продукти.  

Нов и съществен момент е, че в сградните проекти е необходимо да включват допълнителни 
части: 

 В архитектурно-строителния проект ”стойността на прогнозирания IEE  и класа на 
енергийна ефективност на сградната обвивка”, което ще улесни предварителния 
маркетинг на сградите при “сделки на зелено”;  
 В строителната документация част ”сградна енерийна система” [3] трябва да бъдат 
посочени проектни стойности на IEE  и класа на енергийна ефективност на 
компонентите й (енергиен център и енергоконсумиращите системи); 
 Изготвянето на техническите паспорти се извършва от лицензирани консултанти по 
специален проект (нова част от проектната документация , наречена “Проект за Тестване, 
Мониторинг и Настройка на сградните системи”) и специална процедура [4].  

Тези промени в съдържанието на сградните проекти целят достигане на оперативна обвъзаност 
между четирите части на строителния процес, получаване висока степен на удовлетворяване на 
инвеститорските изисквания и доказване на заложените в проектната документация параметри, а от 
там повишаване качеството на строителните продукти и пълно задоволство на техните потребители. 

Търговците (брокерите на недвижими имоти), носят законова отговорност за продаване на 
непаспортизирани сгради, тъй като са страна в сделките и за това трябва да взискат от сградните 
инвеститори необходимата достоверна документация или предварителен сграден паспорт. 

Предлаганият метод за енергийно паспортизиране на сградите, техните системи и 
инсталации ще бъде илюстриран чрез приложението му към една от основните сградини 
системи, ограждащата, която изпълнява интегрирани функции както по защита на сградата 
от въздействията на околната среда, така и енергийни функции[5].  

 
2. Избор на специфична енергоефективна характеристика на сградната обвивка на 

паспортизираната сграда 
 
Основният момент при енергийното етикетиране е извършването на подходящия 

избор на специфична  енерго-ефективна характеристика (например, специфична енергийна 
консумация – SEC или  специфичната номиналната мощност – SNP).  

От 2004 година в проектанската практика у нас се използува величината ”годишна 
потребн  топлина за 1 квадратен метър полезна площ (бълг.разгъната) за жилищни 
сгради”

а
[ ]2myeakWh −  като технически критерий за достатъчност на топлосъхранение на 

сградите [6].  
Прилагането на тази величина в качеството на специфична енергийна характеристика 

на сградната обвивка е непригодно и неприемливо за нашата строителна практика, тъй като в нея, в 
неявен вид се въвежда хипотезата за хомогенното обемно топлинно натоварване на 
сградите с хипотетична етажна височина 2,6 [m].  

Наред с обстоятелството, че носи белезите на стохастична велична, зависима от 
метеорологичните условия, тя не е представителна характеристика за при сгради с висок 
коефициент на остъкляване, типово проектирани, високо етажни (шест и осеметажни, при които 
температурната стратификацията на вътрешната среда се счита за значителна) и които са строени по 
индустриални технологии.  
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До колкото енергийната консумация в една сграда зависи от метеорологичните 
условия в района на строителството й, тя има стохастичен характер и не се препоръчва 
използването й при определянето на класа на енергийна ефективност на сградата. 
Значително е по-достоверно използването на специфичната номиналната мощност – 
SNP, която се дефинира чрез 

[ ]KmkW
елностпроизводитаноминалнатнатикаХарактерис

мощностНоминалнаSNP 02= . 

Според [7] за унифицирани, типови сгради, строени по индустриални технологии е по–
приемливо приемането, че всички фасади работят с хомогенно топлинно повърхностно 
натоварване. За сградите създадени у нас през осемдесетте години, които са строени с 
такива технологии и поради доминиращия енергиен товар през обвивката за 
подържане на топлинния комфорт, специфична енергийна характеристика SNP, се 
дефинира чрез нормализиране на потребната мощност за подържане на топлинен комфорт в 
паспортизираната сграда Q  чрез пълната околна повърхност на ограждащата конструкция- ABuil

tt =∆
0  и 

температурната разлика  :   ( )ei t−

(2)                                 [ ]CmkW
t

02

0

Buil
m A

Q
SNP

∆
= . 

Тя е известна под термина обобщен коефициент на топлопреминаване на 
сградата - Um [7 и 8] и се използува както нейна интегрална топлотехническа 
характеристика. Физическата интерпретация на тази специфична характеристика е, че тя е 
еквивалентна на сумарния топлинен поток между умален модел на сградата( [ ]2

0 1 mA = ) и 
околната среда при температурна разлика ( ) [ ]Kttt ei

01=−=∆ , т.е. като специфична 
номинална мощност – SNPm. 

Уравнение (2) добива практически приложим вид ако се въведат субституциите: 
iiосi AA /,=ρ  (коефициент на остъкляване на i-тата фасада, чиято площ е Аi; 

 - топлинен поток при ( ) ос
iii

ос
i

пл
ii RAQR /.;/ ρ=i

пл
i AQ 1 ρ−= ( ) [ ]Kttt ei

01=−=∆

пл
пл
S

пл
S RRR ==

 през 
плътните и остъклените (ОСЕ) за i-тата фасада; - топлинно 
съпротивление на плътните СЕ;  - топлинно съпротивление на 
остъклените строителни елементи (ОСЕ); 

пл
W

пл
E RR ==

ос
ос
N R=ос

S
ос
W

ос RRR ===
aRR плr /

ЕR
= - топлинно съпротивление на покрива 

(а=1 за студени покриви); β/плfl RR = - топлинно съпротивление на пода (коефициентът β е 
постоянен при всички изследвани тук варианти, но отчита конкретните строителни условия, 
в т.ч. ниво на подпочвените води, периметър на застроената площ и пр.). След заместване в 
(2) се получава следния израз за изчисляване на обобщения коефициент на 
топлопреминаване на сградата [1 ] в т.3.1.6, раздел 3 “Основни технически 
характеристики”: 

(3)                          ===
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Q
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В този израз като аргументи са включени само геометрични и топлотехнически 
характеристики на ограждащата система на паспортизираната сграда: площи на фасадите - Аi 
и коефициентите им на остъкление - ρi , и топлинните им съпротивления Rпл и Rос и отразява 
еднозначно нейната архитектурна уникалност. Следователно тя може да се използва като 
достоверна паспортна характеристика на сградната обвивка, с чиято помощ да се оцени EEI 
и да се специфицира Класа на енергийната й ефективност. 
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3. Избор на енергиен етaлон  

Вторият ключов момент за енергийното паспортизиране на сградите и техния индекс на 
енергийна ефективност се явявя избора на енергиен еталон (ЕЕ) . Той трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

 Да бъде представителен за вида паспортизирана сграда; 
 Да притежава лесно определима специфична енерго-ефективна характеристика- , 

подлежаща на лабораторно, натурно или симулационно верифициране при определени от 
стандарта условия;   

0SNP

Възможни са два избора: - Абсолютен ЕЕ; - Обновявам ЕЕ. 
Действащите по настоящем, добри европейски практики, отнасящи се за 

аналогични ЕЕ на електоуреди, са базирани на първия подход (На авторите не са 
известни по литературни източници, съществуването на ЕЕ за сградите). В областта на 
битовите енерго-консумиращи уреди обаче, в Европейския съюз работят с Абсолютни 
ЕЕ и са избрани т.н. ”осреднени европейски модели” измежду тези, произведените 
през 1993 г. Техните характеристики са приети за константи за даден тип уреди 
[напр.бойлери (в 92/42/ЕС), за фризери и хладилници (в 96/57/ЕС) и за флуоресцентни 
осветителни тела (в 2000/55/ЕС)]. 

Петнадесет години по-късно, обаче може да се установи, че поради значителния 
прогрес в нивото на техниката, обозначенията на висшите класове на енергийните 
етикети са запълнени, а индексиращата система е препълнена. Това може да се избегне 
ако се работи с обновяеми ЕЕ. 

Функциите на такъв енергиен еталон за сградната обвивка на паспортизираните 
сгради може с успех да се изпълнява от н.т. “Сферичния еталон” и неговата специфична 
енергоефективна характеристика SNP  .  SSpU .0 =

Сферичният еталон е съставен за съпоставяне на енергийните ефективности между 
сгради с различна форма [ 9]. Той е въображаема сграда със сферична форма, която има 
същия строителен обем, както тази подлежаща на паспортизиране (от строителната физика е 
известно, че сградите със сферична форма, поради минималната контактна повърхност, при 
еднакъв строителен обем, имат най-малък топлообмен с околната среда, а следователно и 
най-малки енергийни разходи за подържане на потребния топлинен комфорт). Съществените 
характеристики на сферичния еталон са: 

 Термичното съпротивлевие на стените е равно на икономически изгодното 
ececW URR 1== ; 

 Обемът на еталона трябва да е равен на строителния обем на паспортизираната 
сграда; 

 Коефициентите на остъкление на фасадите на еталона (виж ур.4) са равни на нула.  
При тези предпоставки изчислението на обобщения коефициент на топлопреминаване 

на ”сферичния еталон” U  става чрез формулата: SSp.

 
(4)                                     0

32
.0 84,4 AVUUSNP BuilecSSp ==  , 

която дава връзката между строителния обем , околната повърхност АBuilV 0  и 
икономически изгодния (оптималния) обобщен коефециент на топлопреминаване на 
сферичния еталон - ( ececec RU 1=

0 SSpU .0 =

)U . Докато стойностите на  и АBuilV

SSp.

0 се определят от 
проектната документация или с физическо заснемане на паспортизираната сграда, то за 
изчислението на  ( SNP ) има упростена процедура, описана в периодичната 
литература [9 и 10]. Сферичният сграден етлон не е абсолютен, а се променя с изменение на 
стойността на специфичната му енергийна характеристика , която отразява много 
конкретни  данни и обстоятелства, като цени на енергия и изолационни материали, оценки за 
метеорологичните условия в района на строителството и други.   

SNP

U
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4. Определяне на класа на енергийната ефективност на сградната обвивката  

За определяне на Класа на енергийна ефективност на сградната обвивка е необходимо 
да се изчисли индекса на енергийна й ефективност (IEE), известен още като 
топлоизолационен рейтингов индекс (TRI). 

Индекса на енергийната ефективност – IEE , който беше дефиниран с  ур.1) като отношение на 
 за ограждащата система на паспортизираната сграда към  на сферичния еталон, сега 

придобива вида: 
mSCE 0SCE

(5)                                         
sSp

m

U
U

TRIIEE
.

== , 

в който стойността на обобщения й коефициент Um(ур.3) , се сравнява с аналогичната 
величина на сферичния еталон U (ур.4). sSp.

Предлагаме всички сгради, аналогично на електроуредите да бъдат 
класифицирани в седем енерго ефективни класа, подредени в низходяща рейтингова 
скала на стойността (IEE) и означени с първите букви от азбуката – A ÷ G. За по-лесно 
определяне на класа на енергийна ефективност се въвежда таблица на съотвествието 
между номенклатурата на класа (буквен символ) и стойността на индекса на енергийна 
ефективност на сградата, определен по ур.7) (най-добър – клас А, съответно най-лош 
клас G ). Сградните обвивки от клас А притежават най- висока енергийна ефективност и 
най- нисък енергиен разход за подържане на комфортни топлинни условия. Тези от класове 
F и G имат ниска енергийна ефективност и подлежат на саниране чрез подобряване на 
топлоизолация на ограждащата им конструкция. 

 
Таблица на “съотвествието” между стойността на индекса и класа на енерийна ефективност 

 

sSh

m
U

UIEE
.

=  
Клас на енергийна 
ефективност на 
сградната обвивка 

Препоръка 

по-малко 0.25 A0 Необосновано високо изолирана 
5,025,0 ≤< IEE  A+ Отлично изолирана 

75,05,0 ≤< IEE  A Отлично изолирана 
0,175,0 ≤< IEE  B Много добре  изолирана 

25,10,1 ≤< IEE  C Много добре  изолирана 
5,125,1 ≤< IEE  D Добре   изолирана 

0,25,1 ≤< IEE  E Добре   изолирана 
0,40,2 ≤< IEE  F Да бъде допълнително топлоизолирана 

0,4>IEE  G Да бъде допълнително топлоизолирана  

В нашия случай предвиждаме поставянето на два допълнителни класа на 
енергийна ефективност сгради- за хипер изолирани (А0), и за изолирани по авангардни 
технолигии или за научни изследвания сгради клас (А+). 

В таблицата на съотвествието – колона 3, е дадена допълнителна опция, даваща 
обобщена оценка на степента на топлоизолираност на паспортизираната сграда и препоръка 
“Какво да се прави”, което ще увеличи информираността на потребителите за качествата на 
предлаганият сграден продукт. Съдържанието на колона 3 може да бъде актуализирано в 
зависимост от политиката на контролиращите държавни органи, конкретно МЗЗБ и АЕЕ. 

 
5. Образец на сертификата (паспорта) за енергийна ефективностна сградната 

обвивка 
 
Класът на енергийна ефективност на сградата, съгласно глава втора, член 5, 
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раздел 4, съдържа сертификати или документи, удостоверяващи сигурността и 
безопасната експлоатация на строежа, изискващи се от нормативни актове(..., вкл. 
Сертификат (паспорт) за енергийна ефективност) т.4.1.1. 

В настоящия доклад са предлага образец на паспорт (виж фиг.1), в който да се 
включат всички атрибути на енергийното етикиране: данни за строежа, индекса на 
енергийна ефективност, класа на енергийна ефективност и рейтингова скала, 
показваща положението на сградния обект спрямо енергийния еталон и най- добрите 
строителни обекти.  

В примера от фиг.1, индексът на енергийна ефективност IEE на паспортизираната 

сграда от гр.София е бил изчислен като получената стойност 1  е записана в 
паспорта. Отчетен е клас на енергийна ефективност “С” от таблицата на 
съотвествието. Получената оценка, че сградата е много добре изолирана, е също е 
записана в енергийния паспорт.  

,1=IEE

 
Фиг.1 Образец на Енергиен паспорт на сграда 

 
Дадени са необходимите данни за институцията, издаваща паспорта. Така 

оформеният паспорт е представителен и официален атестат на сградата пред клиенти, 
потребители и други заинтересувани лица. 

 
6. Заключение 

Енергийното паспортизиране на сградите и техните системи и инсталаци представява 
ново и отговорно предизвикателство пред строителната индустрия, държавата и държавните 
органи. 

То ще се стимулира строителните фирми да повишат продаваемостта на техните 
продукти чрез подобряване на енергийните им характеристики и обективното съставяне на 
сградния паспорт. Ще бъде повишена степента на задоволство у потребителите от качествата 
на строителните продукти и увереността им от направения правилния избор, като 
същевременно това е предпоставка за подобряване техния стандарт и начин на живот.  

Значително ще засили функциите и ролята на държавните органи за осъществяване 
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контрола на съотвествието между паспортизираните и обективните характеристики на 
сградите чрез стандартни верифициращи процедури, които предстоят да бъдат развити и 
внедрени. 

 
Този процес ще повиши ролята и отговорността на Университетите по архитектура и 

строителство при създаването на съответните нормативни и стандартни документи 
обслужващи строителния бизнес. Не на последно място ще се засили тяхната роля и 
значение в процеса на обучението на строителни кадри, които да прилагат 
компетентно процедурите за издаване и верифициране на сградните паспорти.  
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КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ЯКОСТНИТЕ СВОЙСТВА 

НА БЕТОНА НА СТЕНАТА НА ЯЗОВИР „ЦАНКОВ КАМЪК” 

Димитър Назърски 1, Богомил Петров 2 

 

Резюме 

Представени са резултати те от комплексно изследване за определяне на показателите 
на якостните свойства на бетона, от който е изпълнена стената на язовир „Цанков камък”. 

Направен е анализ на значителния обем резултати за якостта на натиск и опън на 
бетона, а така също и на якостта на адхезия на бетона в работните граници, оформени при 
бетонирането на стената, в резултат на който е направена оценка за качеството на бетона в 
съответствие с изискванията на нормативните документи. 
 

 

GENERAL ASSESSMENT OF STRENGHT CHARACTERISTICS 
OF CONCRETE FOR DAM WALL“TZANKOV KAMAK” 

Dimitar Nazarski 1, Bogomil Petrov 2 

 

Аbstract 

Represented are results from a general research for assessment of indexes showing the 
concrete strength characteristics, from which is fulfilled the “Tzankov kamak” dam wall. 

Analysis is done for the essential volume of results for compressive and tensile concrete 
strength, as well as the concrete adhesion strength to the working limits, formed through the wall 
concrete work, by the results of which are made quality assessments of the concrete in accordance 
with the normative acts requirements. 
 

                                                 
1 проф. д-р инж., Уасг, катедра „Строителни материали и изолации”,  
бул. „Христо Смирненски” № 1, София 1046, bais@uasg.bg 
2 доц. д-р инж., Уасг, катедра „Строителни материали и изолации”, бул. „Христо Смирненски” № 1, София 1046 
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І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

При строителството на бетонната стена на язовир „Цанков камък” възникна 
необходимост от установяване на якостта на бетона на натиск, опън при разцепване,  както и 
сцеплението при натоварване на опън в зоните на т.н. „работни граници” при бетонирането 
на отделни зони от конструкцията на стената. Въз основа на получените резултати от 
изпитването на пробните тела – ядки, взети от различни участъци, стана възможно да се 
направи анализ на якостните свойства на изпълнения бетон и на тази база да се направи 
оценка на в каква степен те кореспондират на тези зададени в проекта. 

 
ІІ. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За определяне на яркостите на натиск и опън при разцепване бяха изготвени 
цилиндрични пробни тела с диаметър 100 мм и височина 200 мм (фиг.1и2), които са изрязани 
със сонда  от бетонираните участъци на язовирната стена както е показано на (табл.1). 

 
Таблица 1 Описание на пробните тела за определяне на яркостите на бетона 

 

Ядк
а № 

Сонда
ж 

Блок- 
Секция 

От  
.......m 

До 
.......m Определяна характеристика 

1. С1 М-М/44 0,10 0,38 Якост на опън при разцепване 
2. С1 М-М/44 0,38 0,64 Якост на опън при разцепване 
3. С1 М-М/44 0,77 1,05 Якост на натиск 
4. С1 М-М/44 1,10 1,38 Якост на натиск 

5. С1 М-М/44 1,38 1,66 Якост на сцепление при опън в работна 
фуга в слой М44 

6. С1 М-М/44 1,80 2,08 Якост на опън при разцепване 
7. С1 М-М/44 2,35 2,62 Якост на опън при разцепване 
8. С1 М-М/44 2,62 2,89 Якост на натиск 

9. С1 М/44 – 
М/45 2,89 3,16 Якост на сцепление при опън в работна 

фуга между М44 и М45 
10. С1 М-М/45 3,32 3,60 Якост на натиск 
11. С2 М-М/44 0,10 0,41 Якост на натиск 
12. С2 М-М/44 0,41 0,68 Якост на опън при разцепване 
13. С2 М-М/44 0,68 0,95 Якост на натиск 
14. С2 М-М/44 1,00 1,28 Якост на натиск 

15. С2 М-М/44 1,40 1,68 Якост на сцепление при опън в работна 
фуга в слой М44 

16. С2 М-М/44 1,70 1,97 Якост на натиск 
17. С2 М-М/44 1,97 2,25 Якост на опън при разцепване 
18. С2 М-М/44 2,25 2,52 Якост на натиск 
19. С2 М-М/44 2,55 2,83 Якост на опън при разцепване 
20. С2 М-М/44 2,86 302 Якост на опън при разцепване 

21. С2 М/44 – 
М/45 302 330 Якост на сцепление при опън в работна 

фуга между М44 и М45 
22. С2 М-М/45 330 357 Якост на натиск 
23. С2 М-М/45 357 376 Якост на опън при разцепване 
24. С3 М-М/44 0,05 0,33 Якост на натиск 
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25. С3 М-М/44 0,33 0,60 Якост на опън при разцепване 
26. С3 М-М/44 0,60 0,87 Якост на натиск 
27. С3 М-М/44 0,90 118 Якост на опън при разцепване 

28. С3 М-М/44 1,30 1,60 Якост на сцепление при опън в работна 
фуга в слой М44 

29. С3 М-М/44 1,60 1,88 Якост на натиск 
30. С3 М-М/44 2,10 2,38 Якост на опън при разцепване 
31. С3 М-М/44 2,55 2,85 Якост на опън при разцепване 

32. С3 М/44 – 
М/45 3,20 3,50 Якост на сцепление при опън в работна 

фуга между М44 и М45 
33. С3 М-М/45 3,60 3,90 Якост на натиск 
34А С3 М-М/45 3,90 4,10 Якост на опън при разцепване 
34. С3 М-М/45 4,10 4,38 Якост на натиск 
35. С3 М-М/45 4,40 4,70 Якост на натиск 
36. С4 L1 – L1/44 0,10 0,38 Якост на натиск 
37. С4 L1 – L1/44 0,40 0,70 Якост на опън при разцепване 
38. С4 L1 – L1/44 0,75 1,05 Якост на натиск 
39. С4 L1 – L1/44 1,40 1,68 Якост на опън при разцепване 
40. С4 L1 – L1/44 1,68 1,95 Якост на натиск 

 
Сцеплението при натоварване на опън в зоната на работните граници при бетониране 

на отделните блокове на стената е определено чрез цилиндрични пробни тела с диаметър 
100мм и височина 200 мм (фиг.3), оформени от четири сондажа от конструкцията на стената 
(табл.2), в която съществуват т.н. „работни граници”. 

 
Таблица 2 Описание на пробните тела за определяне 

на сцеплението в зоната на „работни граници” 
 

Ядка 
№ Сондаж 

Блок- 
Секция От  

.......m 
До 

.......m Определяна характеристика 

5 С1 М-М/44 1,38 1,66 Якост на сцепление при опън в работна 
фуга в слой М44 

9 С1 М/44 – 
М/45 2,89 3,16 Якост на сцепление при опън в работна 

фуга между М44 и М45 

15 С2 М-М/44 1,40 1,68 Якост на сцепление при опън в работна 
фуга в слой М44 

21 С2 М/44 – 
М/45 302 330 Якост на сцепление при опън в работна 

фуга между М44 и М45 

28 С3 М-М/44 1,30 1,60 Якост на сцепление при опън в работна 
фуга в слой М44 

32 С3 М/44 – 
М/45 3,20 3,50 Якост на сцепление при опън в работна 

фуга между М44 и М45 
 

Изпитванията за определяне на якостта на натиск и якостта на опън при разцепване са 
проведени в съответствие с БДС ЕN 12504 -1, а сцеплението при натоварване на опън по 
оригинална методика, разработена от авторите. 
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(фиг.1)   (фиг.2)   (фиг.3) 
 

ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА 
 
ІІІ.1. Якост на натиск. 

Резултатите от проведените изпитвания за определяне на якостта на натиск на бетона са 
дадени на (табл. 3). 
 

Таблица3 Якост на натиск на бетона 
 

Ядка 
№ 

Сонда
ж 

Блок- 
Секция 

Н 
 
 

mm 

D 
 
 

mm 

Площ на 
напречно

то 
сечение 

cm2 

Обемна 
плътност 
на бетона

kg/m3 

Сила 
на 

разру
шение 

kN 

K 

Якост 
на 

натиск 
МРа 

3 С1 М-М/44 275 265 551,3 2,410 1040 1,00 18,86 
4 С1 М-М/44 280 265 551,3 2,410 1460 1,00 26,48 
8 С1 М-М/44 275 265 551,3 2,430 2040 1,00 37,00 
10 С1 М-М/45 272 265 551,3 2,415 1410 1,00 25,57 
11 С2 М-М/44 305 265 551,3 2,380 1080 1,00 19,60 
13 С2 М-М/44 265 265 551,3 2,450 1840 1,00 33,37 
14 С2 М-М/44 265 265 551,3 2,445 1730 1,00 31,38 
16 С2 М-М/44 262 265 551,3 2,445 1290 1,00 23,39 
18 С2 М-М/44 270 265 551,3 2,410 1500 1,00 27,21 
22 С2 М-М/45 270 265 551,3 2,430 1110 1,00 20,13 
24 С3 М-М/44 280 265 551,3 2,390 760 1,00 13,78 
26 С3 М-М/44 268 265 551,3 2,380 1770 1,00 32,10 
29 С3 М-М/44 282 265 551,3 2,410 1650 1,00 29,92 
33 С3 М-М/45 282 265 551,3 2,390 1460 1,00 26,48 
34 С3 М-М/45 270 265 551,3 2,385 1405 1,00 25,48 
35 С3 М-М/45 275 265 551,3 2,415 1800 1,00 32,65 
36 С4 L1 – L1/44 278 265 551,3 2,415 1540 1,00 27,93 
38 С4 L1 – L1/44 275 265 551,3 2,445 1560 1,00 28,30 
40 С4 L1 – L1/44 265 265 551,3 2,395 1600 1,00 29,02 

 
Въз основа на статистическа обработка на стойностите на якостта на натиск на 

изпитваните проби от бетон са получени следните резултати: 
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Средноаритметичната  якост на натиск 26.77 МРа 
Минимална якост на натиск 13.78 МРа 
Максимална якост на натиск 37.00 МРа 

 
ІІІ.2. Якост на опън при разцепване 
 
На (табл.4) са дадени резултатите от изпитването на якост на опън при разцепване, 

получени чрез пробни тела – цилиндри.  
 

Таблица 4 Якост на опън при разцепване на бетона 
 

Ядка 
№ Сондаж Блок- 

Секция 

Н 
 

mm 

D 
 

mm 

Обемна 
плътност на 

бетона 
kg/m3 

Сила на 
разрушение 

kN 

Якост на 
опън при 
разцепване

МРа 
1 С1 М-М/44 277 265 2,385 215 1,86 
2 С1 М-М/44 260 265 2,460 320 2,96 
6 С1 М-М/44 276 265 2,425 230 2,00 
7 С1 М-М/44 270 265 2,430 315 2,80 
12 С2 М-М/44 265 265 2,430 270 2,45 
17 С2 М-М/44 270 265 2400 340 3,03 
19 С2 М-М/44 275 265 2,430 240 2,10 
20 С2 М-М/44 150 265 2,420 85 1,36 
23 С2 М-М/45 215 265 2,395 150 1,68 
25 С3 М-М/45 270 265 2,420 320 2,85 
27 С3 М-М/44 273 265 2,420 280 2,47 
30 С3 М-М/44 280 265 2,440 280 2,40 
31 С3 М-М/44 275 265 2,375 310 2,71 
37 С4 L1 – L1/44 275 265 2,420 310 2,71 

34А С3 М-М/45 180 265 2,420 195 2,60 
39 С4 L1 – L1/44 210 265 2,375 210 2,40 

 
При статистическата обработка на стойностите за якостта на опън при разцепване се 

получават следните резултати: 
 

Средноаритметичта якост на опън при разцепване 2,40 МРа 
Минимална якост на опън при разцепване 1,36 МРа 
Максимална якост на опън при разцепване 3,03 МРа 

 
ІІІ.3. Якост на сцепление при натоварване на опън. 

При изпитването на якостта на сцепление при натоварване на опън равнината на 
„работни граници” в пробните цилиндрични тела е разположена перпендикулярно на 
действащата центрично опъна сила. Резултатите за якостта на сцепление при натоварване на 
опън са дадени в (табл. 5). 
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Таблица 5 Резултатите за якостта на сцепление при натоварване на опън 
 

Ядка 
№ 

Сон
-даж 

Блок- 
Секция 

Н 
 
 

mm 

D 
 
 

mm 

Площ на 
напреч-
ното 

сечение
cm2 

Сила на 
разруше
ние 

 
kN 

Якост на 
сцепление 
при опън 
МРа 

Място на 
разрушение 

5 С1 М-М/44 200 100 78,5 14,2 1,81 

Разрушение извън 
зоната на 
работната граница 
през зърната на 
едрия добавъчен 
материал в бетона 

9 С1 М/44 – 
М/45 200 100 78,5 15,6 1,99 

Разрушение в 
зоната на 
работната граница 
между М/44 и 
М/45 

15 С2 М-М/44 200 100 78,5 12,8 1,63 

Разрушение извън 
зоната на 
работната граница 
на разстояние 2-3 
cm от края на 
пробното тяло през 
зърната на едрия 
добавъчен 
материал в бетона 

21 С2 М/44 – 
М/45 200 100 78,5 11,7 1,50 

Разрушение извън 
зоната на 
работната граница 
на разстояние 2-3 
cm от края на 
пробното тяло на 
границата между 
зърна на едрия 
добавъчен 
материал и 
циментовия камък 
в бетона 

28 С3 М-М/44 200 100 78,5 13,9 1,77 

Разрушение извън 
зоната на 
работната граница 
на разстояние 2-3 
mm от края на 
пробното тяло в 
бетона 

32 С3 М/44 – 
М/45 200 100 78,5 15,2 1,94 

Разрушение в 
зоната на 
работната граница 
между М/44 и 
М/45 
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VІ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ЯКОСТИТЕ НА БЕТОНА 

На база на резултатите от проведените изпитвания за установяване на яркостите на 
бетона на натиск и опън при разцепване, а така също и на якостта на сцепление при 
натоварване на опън в зоната на „работни граници”, получени при бетонирането на стената, 
могат да се направят следните по-важни изводи: 

1. Якостта на натиск на бетона варира в твърде широки граници, при което нейната 
минимална стойност от 13,78 мРа е с 48,5% по-малка в сравнение със 
средноаритметичната якост от 26,77 мРа. Средноквадратичното отклонение на 
единичните резултати (19 бр.) от средноаритметичната стойност е σ = 5,82 мРа, 
което в съответствие с БДС ЕN 206-1 NA:2008 (т.8.2.1.3) дава основание да се 
направи оценка, че бетонът не удовлетворява клас С 20/25. 

2. Якостта на опън при разцепване на бетона също така варира в широк диапазон 
(1,36 ÷ 3,03 мРа), като същевременно минималната якост е с 43,3% по-малка от 
средноаритметичната якост на изпитаните 16бр. проби. 

3. Резултатите за якостта на сцепление на бетона при натоварване на опън в т.н. 
„работни граници”на отделните зони , оформени при бетонирането на язовирната 
стена, показват, че тази якост варира от 1,50 ÷ 1,99мРа. От шест броя пробни тела 
само при две от тях разрушението е настъпило в работната граница, а в останалите 
– извън нея. 

Минималната стойност от 1,50 мРа на якостта на сцепление на бетона в работните 
граници е по-голяма от получената минимална стойност от 1,36 мРа за якостта на опън при 
разцепване на бетона. 

4. Комплексната оценка на якостните свойства на бетона на база на получените 
резултати от изпитванията дават основание да се направи заключението, че 
технологията на производство на бетона допуска големи разсейвания в якостите, 
при което не се постига проектният клас на бетона. Това за съоръжение като 
язовирна стена е неприемливо, поради което е необходимо да бъдат предприети 
съответни мерки от производителя за подобряване на входящия контрол на 
качеството на материалите за направа на бетон, а така също на техниката и 
технологията за производство на бетонната смес. 
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ТЕРМИЧНО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА: 

ПОЛУЧАВАНЕ. СВОЙСТВА. УПОТРЕБА 

Панайот А. Панайотов 1, Живко В. Георгиев 2 

 

Резюме 

Термично модифицираната дървесина е екологичната алтернатива на третираната с 
химикали дървесина. Получава се чрез нагряване на изходната дървесина при температури 
180 – 120ºC в газообразна или в течна среда. Различава се от натуралната дървесина с по-
голямата си устойчивост на въздействието на атмосферните фактори и на въздействието на 
плесени и гъби. Употребява се за изработване на облицовъчни строителни елементи, на 
оградни елементи, на градински мебели, на паркови съоражения, на музикални инструменти 
и на изделия за корабно обзавеждане.  

Ключови думи: термодървесина; материали за облицоване на стени, тавани и подове; 
дърворазрушаващи гъби; оцветяващи плесени; градински мебели. 
 

 

THERMALLY MODIFIED WOOD: PROCESSING. PROPERTIES. USE 

Panayot A. Panayotov 1, Jivko V. Georgiev 2 

 

Summary 

Thermally modified wood is ecological alternative on chemical modified wood. Technology 
of receiving thermally modified wood is by heating on 180 – 200ºC in gas or liquid. Thermally 
modified wood have a better outdoor exposure and fungi resistance from natural wood and this one 
is the main difference. Thermally modified wood is in use for skirting boards, cottages, garden 
furniture, park equipment, musical instruments and ship equipment. 

Key words: thermally modified wood; finishing materials for walls, ceilings and floors; 
Wood-destroying fungi, staining moulds; garden furniture.  
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Въведение 

Трайността на дървесината е комплексно свойство, което характеризира способността й 
да се съпротивлява срещу външни въздействия. Дървесината като органична материя лесно 
се запалва и деградира под въздействие на факторите на околната среда (микроорганизми, 
вода; агресивни течности и газове; твърди частици).  

Съвкупността от мероприятията, които се прилагат за да се увеличи трайността на 
дървесината, най-общо се нарича защита и модифициране. Някои строителни фирми 
прилагат химична защита на дървесината, вградена в покривни конструкции и облицовки, 
чрез обмазване със средства предлагани от търговски фирми. Термично модифицираната 
дървесина е една добра алтернатива на подобряването на трайността на дървесината с 
химични средства. Термичното модифициране на дървесината се възприема като 
екологосъобразен процес, тъй като не се отделят вредни емисии в околната жизнена среда. У 
нас този материал е познат от няколко години.  

Получаваният нов материал, наречен “термодървесина” е екологичната алтернатива и 
на тропическата дървесина [5; 8; 9; 13; 17; 23; 24; 26].  

От нашите първични изследвания се установи, че термично модифицираната акациева 
дървесина е напълно равностойна на най-трайната дървесина в света: тикова дървесина 
[Панайотов: 2006].  

Според данни на европейски изследователски групи термодървесината се 
характеризира със значителна устойчивост на деградиращото действие на 
дърворазрушаващи микроорганизми и не се нуждае от допълнително химично третиране [13; 
14; 15; 17]. Поради тази причина в редица страни на Европа са разработени технологии и са 
изградени мощности за производство на този нов вид модифицирана дървесина [23; 24; 25; 
26]. Тези технологии са разработени за дървесина с промишлено значение за европейските 
страни каквато е тази на бор, смърч, ела, бреза, трепетлика.  

У нас е от съществено значение да се разработят такива технологии за някои 
бързорастящи дървесни видове, каквито са акация, топола и черница, като по този начин ще 
се запазят горите, гарантиращи достатъчно количество кислород за живите организми [13; 
14; 22; 23; 24; 25]. 

 
Получаване на термично модифицирана дървесина 

Принципът на термичното модифициране на дървесината се свежда до нагряването й 
при температури (180-250 ºC). Този ефект е известен от древни времена, когато хората са 
обгаряли острия край на коловете преди да ги забият в земята, с цел да увеличат трайността 
им [11]. В нашата съвременност този процес е научно изследван от Stamm и Hansen през 
1930 г. в Германия, от White през 1940 г. в САЩ, от Kollman през 1960 г. в Германия, от 
Burmester през 1970 г. в Германия, от научноизследователски групи във Финландия, 
Хонландия и Франция през периода 1980-1990 г. [26]. Практическата реализация е 
извършена през 90-те години във Финландският държавен научноизследователски център-
VTT [8; 9; 12; 13; 26]. При високотемпературното нагряване настъпва термохидролиза на 
хемицелулозата и изсушаване на дървесината [11; 13]. Нагряването на дървесината при 
температури над 105ºC води до отделяне на хигроскопично свързаната вода и достигане на 
абсолютно сухо състояние [1; 4]. В това състояние дървесината е със запазен натурален цвят. 
При температури над 120ºC от дървесината се отделя химически свързаната вода, започва 
разкъсване на междумолекулни връзки и разлагане на някои органични съединения 
(полизахариди; хемицелулоза;ксилан), вследствие на което започва по обилно отделяне на 
горими летливи компоненти като метан, метилов алкохол, ацетон и други [1; 9]. При 
температури около 150ºC дървесината пожълтява, а в температурни граници 150 – 200ºC 
потъмнява и придобива тъмнокафяв отенък. Над 200ºC започва овъгляване и ако има 
наличие на кислород е възможно самозапалване на дървесината. Именно за това са 
разработени методи за термично модифициране на дървесината в среда предотвратяваща 
овъгляването и самозапалването. Според видът на средата, в която се извършва нагряването 
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на дървесината, се различават няколко метода за термично модифициране на дървесината: 
нагряване във въздушна среда при атмосферно налягане; нагряване във въздушна среда при 
свръх високо налягaне (plato-process); нагряване в паровъздушна среда; нагряване в газова 
инертна среда; нагряване в среда на течност (масло); нагряване в среда на разтопен метал. 
Нагряването във въздушна среда при атмосферно налягане исторически е най-старият метод 
[1; 9]. Извършва се в сушилни камери по стъпаловиден режим. Изисква използване на 
заготовки с влажност 12 %, т.е. кондициониране в среда с относителна влажност 65 % и 
температура 21 ºC. Този метод е прилаган в ПНИЛ по МД при ЛТУ за получаване на 
термично модифицирана смърчова и акациева дървесина [2; 3]. Нагряването във въздушна 
среда (или в паровъздушна среда) при свръх високо налягане (5МРа) е разработен в 
Хонландия [11]. Принципно преминава през четири етапа: термична хидролиза в течение на 
45 h ; сушене в течение на 3 – 5 d за достигане на влажност 6-7 %; повторно нагряване (curing 
step) при висока температура – 170 – 190ºC в течение на 15 h; охлаждане и кондициониране в 
течение на 2 – 3 d. При термолизата се разлага хемицелулозата и се получава оцетна 
киселина (acftic acid), която катализира понататък намаляването на степента на 
полимеризация на въглеводородите, вследствие на което се отделя формалдехид, 
фурфуролови и други алдехиди. При повторното нагряване протича автокондензация на 
лигнина, вследствие на което се намалява хигроскопичността на дървесината, т.е. 
дименсионно се стабилизира. Дървесината модифицирана чрез този метод се нарича 
“Platowood”. Себестойността на този вид термично модифицирана дървесина възлиза на 100 
евро на метър кубичен. Цената на съоражение за получаване на “Platowood”, с годишна 
производителност 75000 m³ възлиза на 10 – 15 милиона евро. Нагряването в паро-въздушна 
среда е най-прилаганият съвременен метод. Разработен е във Финландия в края на 90–те 
години на миналия век [10;14]. Още тогава е изградена и промишлена термокамера в Mänttä. 
Днес във Финландия работят 8 термокамери (Enso Timber Ltd., UPM-Kymmene Timber; 
Valmet UTEC Ltd.; Finnforest Ltd.) Годишният капацитет на тези съоражения е над 50 00 m³. 
Процесът протича през четири етапа: През първият етап дървесината се нагрява интензивно 
за 2 – 3 h до 100 ºC. През вторият етап се покачва бавно от 100 ºC до 150 ºC в течение на 48 h. 
През третият етап температурата се покачва с постоянна скорост от 150 ºC до 240 ºC в 
течение 4 h. Четвъртият етап е период на охлаждане до 50-60 ºC в течение на 24 h. През 
целият период в камерата се подава водна пара за да се предотврати напукване и овъгляване. 
Нагряването в паровъздушна среда се прилага и от френската фирма BCI-MBS, която нарича 
термично модифицираната дървесина с името "Le Bois Perdure" Нагряването в газова 
инертна среда, т.е. в среда на азот, успешно се прилага в Португалия, Германия и Франция 
[5; 2; 19]. Френската фирма NOW (New Option Wood) патентова модифицираната по този 
метод дървесина с името RETITECH. Дървесните заготовки се довеждат до 12 % влажност 
по традиционните методи и след това се внася в специална камера, в която въздухът се 
заменя с азот (в средата се съдържат около 2 % кислород), и започва бавно да се загрява до 
температури 210-240 ºC. Такава специална промишлена термо-камера за пръв път е 
разработена от френската фирма Four et Brûleurs REY, намираща се в районо на Saint – 
Etienne. Тази камера е с капацитет 8 m³, т .е. годишната производителност е 3 500 m³. 
Методът за получаване на термично модифицирана среда чрез нагряване в маслена течна 
среда, се основава на факта, че много от маслата имат температура на кипене по-висока от 
250 ºC [12]. Такова съоражение е разработено в гермaнската фирма MENZ HOLZ. 
Съоражението разполага с два цилиндъра: работен цилиндър (PT), в който се зареждат 
дървесните заготовки и маневрен цилиндър (VT), в който се загрява маслото. С помощта на 
помпи маслото непрекъснато се подава към работния цилиндър, където циркулира около 
дървесината. Когато модифицирането завърши маслото се изпомпва обратно от работния в 
маневрения цилиндър. За модифициране по този метод е подходяща дървесина от бял бор и 
ела. Продължителността на термичното третиране при 220 ºC е от 2 до 4 часа и зависи от 
дебелината на дървесните заготовки. Общата продължителност за термично модифициране 
на греди с напречно сечение 100/100 mm и дължина 4 m е 18 h. Подходящи масла за 
термично модифициране на дървесината са: ленено масло; слънчогледово масло и масло от 
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рапица. Себестойността на модифицираната по този метод дървесина варира от 265 до 295 
евро на метър кубичен, при изходна цена на нетретираната дървесина: 200 евро на метър 
кубичен. 

Свойства на термично модифицирана дървесина 

Непосредствено след получаването термично модифицираната дървесина има остра 
миризма на въглен. След няколко дни тази миризма рязко отслабва и напълно изчезва след 
няколко месеца [10;14;19]. Вследствие на термичното третиране настъпват химични промени 
във всички нейни компоненти. При температури 120 ºC хемицелулозата (полизахаридите) се 
разпадат на оцетна кисилина, която при понататъшното нагряване при 180 – 200 ºC 
преминава в арбиноза, галактоза,ксилоза, маноза, вследствие на което се намалява 
равновесната влажност на дървесината, увеличава се биологичната й резистентност, 
увеличават се механичните й показатели, подобрява се проницаемостта й и се подобрява 
устойчивостта й на въздействието на атмосферните фактори [15]. При температури 220 – 
230ºC целулозата увеличава кристалинността си, вследствие на което се увеличава 
дименсионната й стабилност (ASE = 66% при твърда дървесина; ASE = 70% при мека 
дървесина), но става по-крехка [5]. При температури 120 – 230 ºC лигнинът претърпява 
структурни промени, вследствие на това биологичната устойчивост на дървесината се 
подобрява Вследствие нагряването на дървесината в температурни граници от 120 до 180 ºC 
се увеличава делът на разтворимите вещества (на екстрактивните вещества). Това подобрява 
проникването на полимерните частици т.е. адхезията на полимерните филми към 
дървесината се увеличава [2]. Термично модифицираната дървесина може да се слепва както 
с реактивни така и с ПВА лепила, но трябва по-дълго да престои в стегнато състояние [2; 15]. 
При температури 220 – 230 ºC количеството на разтворимите вещества намалява, което е 
признак че са възникнали химични взаимодействия [15]. Вследствие на термичното 
третиране плътността на дървесината намалява от 2 до 15 %, тъй като изгарят някои нейни 
комноненти (смоли, полизахариди) и се увеличава порьозността й [15]. Това води до 
подобряване на проницаемостта на дървесината на течности, т.е. по-лесно се пропива с 
течности. Намалената плътност води до слабо намаляване на якостта на огъвене и модула на 
еластичност при огъване, до намаляване на якостта на ударно огъване, до намаляване на 
якостта на срязване успоредно на влакната, до намаляване на съпротивлението на цепене, т.е. 
термодървесината се цепи по-лесно[15]. Високо-температурното третиране на дървесината 
води до слабо увеличаване на твърдостта и на якостта на натиск успоредно на влакната [15]. 
Това обстоятелство е предпоставка за сравнително леко рязане и шлайфане на термично 
модифицираната дървесина, което е подобно с това на твърдата дървесина от 
широколистните видове. Тъй като при шлайфането се отделя много фин прах, пре 
извършване на тази операция трябва да се използват противопрахови маски. При 
съединяване с помощта на винтове е необходимо пробиване на отвори, в които винтовете се 
навиват със сравнително малки усилия. Термично модифицираната дървесина е по-малко 
хигроскопична, т.е. има по ниска равновесна влажност в сравнение с изходната нетретирана 
дървесина [15]. Вследствие на това термично модифицираната дървесина по-малко набъбва и 
съсъхва при промяна на влажността на околната среда, т.е. тя е с по-висока дименсионна 
стабилност. Дървесината третирана при температури до 200ºC се отнася към втори клас на 
устойчивост (умерено устойчива) на въздействието на дърворазрушаващите базидиомицетни 
гъби: Poria placenta и Coniophora puteana, а тази третирана с температури над 220 ºC се отнася 
към първи клас на устойчивост (много устойчива), [10; 15]. Едновременно проведени 
изследвания във Франция и Англия са доказали, че термично модифицираната дървесина е 
устойчива на нападенията на някои дървоядни насекоми като мебелния точилар: (Anobium 
punctatum) и паркетния бръмбър (Lyctus Bruneus). Като всички органични материали и 
дървесината деградира при продължително експониране в атмосферни условия. Най-
деградиращи са ултравиолетивите лъчи. При продължително експониране в атмосферни 
условия термично модифицираната дървесина посивява, а по челните и лицевите страни се 
появяват дребни пукнатини. Именно това изисква допълнително да бъде защитена с 
импрегнатори и покрития [2; 15]. Досегашните изследвания са показали, че по трайни са 
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покритията формирани върху термично модифицирана дървесина със филмообразуваща 
система, състояща се от маслен грунд и финишен акрилатен лак [2; 15]. За по-голяма 
устойчивост на УВ лъчи в покритието се добавят оксидни пигменти с кафеникав цвят [2; 15]. 
Към маслените грундове се прибавят антисептици против плесени [15]. 

Употреба на термично модифицирана дървесина 
Термично модифицираната дървесина успешно се използва за изработване на мебели за 

сауни и бани, тъйкато е с намалена топлопроводимост [4]. Тя е подходяща за изработване на 
рифеловани елементи за изграждане на подови настилки [4]. Именно за това се предлага от 
фирмите производителки като профилиран елемент, с преднзначение за изгграждане на 
дървени сгради, прозорци, врати, външни и вътрешни ламперии [24]. Елементите за 
облицоване на подове, стени и тавани са от масивна дървесина и са означени с имена, 
съдържащи и името на изходната дървесина (Oak-thermo-parquet piece; Ash-thermo parquet 
piece; Maple-thermo-parquet piece ). Те са двустранно или четиристранно профилирани и са с 
дебелина 16 mm, широчина 85 mm и дължина от 300 до 600 mm [24]. Елементите за 
изграждане на рамки и крила на прозорци се предлагат в слепен вид и профилирани за 
вграждане на стъклопакет. Елементите за изграждане на стени на сгради се предлагат в 
слепен вид, съставени от четири ламели с дебелина 50 mm, т.е. общата дебелина на елемента 
е 200 mm, а височината или широчината му е 210 mm. Дължината на тези елементи е от 2 до 
4 m. Такива елементи предлага финландската фирма OY Lunawood Ltd. [23]. Елементите за 
формиране на подова настилка на тази фирма са двустранно профилирани с фаски откъм 
лицевата страна с дебелина 29 mm и ширина 92 mm и дължина 2; 3 и 4 m (HLL 29 х 92). 
Елементите за вътрешни ламперии също са двуктранно профилирани, класическо 
изпълнение с фаски върху двата надлъжни ръба с дебелина 15 mm, широчина 92 mm и 
дължина 2 – 4 m (STP 15 х 92). Фирма OY Lunawood Ltd. предлага голямо разнообразие от 
елементи за изграждане на градински и паркови мебели и конструкции, на палубни подове и 
конструкции, на около басейни съоражения и мебели, на външни ламперии на сгради [23]. 
Например, елементите за изграждане на палубни подове са: Antislip 26 х 117 (ситно 
рифилована лицева страна); Profix SHP 26 х 117; Lunadeck 1, 26 х 68; Lunadeck 2, 29 х 92, а 
елементът за палубна стенна облицовка е: Lunapanel 15 х 88. Най-съществен принос в 
употребата на конструстивни елементи от термично модифицирана борова и смърчова 
дървесина има финландската дървопреработваща корпорация Finnforest. Тя има дъщерни 
фирми във следните европейски страни: Полша; Чехия; Словакия; Румъния; Австрия; 
Унгария; Франция; Испания и Англия [26]. Английската фирма Finnforest UK предлага на 
строителния пазар четиристранно рендосани дъски и профилирани конструктивни и 
облицовачни елементи от термодървесина с максимално напречно сечение 50х150 mm. Тези 
продукти се предлагат с две търговски марки Termo-S (за вътрешна употреба) и Termo-D (за 
външна употреба), които са на основата на финландски бор и финландски смърч. Марката 
Termo-S е получена чрез термично тритиране на скандинавски бор и смърч при 190 ºC. 
Марката Termo-D е получена чрез термично тритиране на скандинавски бор при 212ºC. 
Профилираните елементи са: Shiplap Cladding 21 x 118 mm с дължина 9.1 m; PMV Cladding 
21 x 118 mm с дължина 9.1 m; Tapered Cladding 21 x 142 mm с дължина 7.6 m; Channel 
Cladding 21 x 118 mm с дължина 9.1 m; Battening/Cornering 21 x 92 mm, Battening/Cornering 
32 x 42 mm, Battening/Cornering 42x42 mm с дължини 9.1 m. Фирмата дава подробни 
указания за закрепването и монтажа на вътрешни и външни стенни облицовки, а също и за 
облагородяването на лицевите повърхнини със защитни покрития против ултравиолетовото 
лъчение, производство на корпорациите Akzo Nobel и Ronseal. Тъй като при контакт с 
пламък съгласно EN 13501 (SBI-test) термодървесината се отнася в клас D, за преминаване в 
клас С-1 (бавно разпространение на пламъка) се препъръчва импрегниране и обмазване с 
огнеинхибиращи състави. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПОЗИТИ НА ЦИМЕНТОВА 

ОСНОВА С ВИСОКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА 

И. Ростовски 1, Н. Баровски 2 

Резюме 

Характерна особеност на циментовите композити с високи експлоатационни свойства е 
използването на цименти с висок клас по якост на натиск (52.5), ефективни химични добавки 
от последно поколение (модифицирани поликарбоксилати), високо активни хидравлични 
добавки (микросилициев прах, пепел от ТЕЦ, активен метакаолин) и селектирани добавъчни 
материали, с висока якост и дълготрайност. Изброеното дотук обуславя значително по-
високата първоначална стойност на композитите с високи експлоатационни показатели. 

Начин за понижаване на себестойността на този вид композитни материали е замяната 
на част от скъпоструващите компоненти с материали, които са отпадъчен продукт от 
определен вид производство. 

В настоящия доклад се разглежда възможността за използване на отпадъчни материали 
от производството на керамични изделия за получаване на споменатия по-горе вид 
композити. 

 

 
OBTAINING HIGH PERFORMANCE CEMENT-BASED 

COMPOSITES USING WASTE MATERIALS 
FROM PRODUCTION OF CERAMICS UNITS 

I. Rostovsky 1, N. Barovsky 2 

Abstract 

The typical feature of high performance cement-based composites is the use of high strength 
cements (class 52.5), high effective polycarboxylate – based superplasticizers, active mineral 
additions (silica fume, fly ash, high active metakaoline and selected aggregates, having high 
strength and durability. Thus the initial price of the high performance cement-based composite is 
much higher than the conventional ones. 

The change of some of expensive components with waste products is one possible approach 
for decreasing the costs of the production of such type of composites. 

The possibility for use of waste materials from production of ceramic units such as 
component of high performance cement-based composites is examined in present paper. 
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Под понятието циментови композити с високи експлоатационни свойства са материали, 
които се характеризират с показатели, които са значително по-високи от тези на 
обикновените композити. Споменатите показатели могат да имат различно естество – 
механични, физико-механични, технологични (механична якост, мразоустойчивост, 
обработваемост и др.). Логично, за получаването на този специфичен вид композити се 
изплозват висококачествени изходни материали – цименти с висок клас по якост на натиск 
(52.5), високоефективни химични добавки от последно поколение (модифицирани 
поликарбоксилати), високо активни хидравлични добавки (микросилициев прах, пепел от 
ТЕЦ, активен метакаолин) и селектирани добавъчни материали, с висока якост и 
дълготрайност. Изброеното дотук обуславя значително по-високата първоначална стойност 
на композитите с високи експлоатационни показатели в сравнение с традиционните 
метариали на симентова основа – обикновен бетон, строителен разтвор. 

Начин за понижаване на себестойността на този вид композитни материали е замяната 
на част от скъпоструващите компоненти с материали, които са отпадъчен продукт от 
определен вид производство. По този начин, едновременно се решава проблема със 
съхраняването на отпадъчните материали. 

В настоящия доклад се разглежда възможността за използване на отпадъчни материали 
от производството на керамични изделия за получаване на споменатия по-горе вид 
композити. 

Както е добре известно като основна суровина в керамичното производство служат 
различни породи глини. За подобряване на технологичните свойства на глините, както и за 
предаване на изделията на по-високи физико-механични показатели, към глините се добавят 
кварцов пясък, шамот, шлака и др.  

Глините са продукт, получен при изветрянето на фелдшпатите, най-чистите глини се 
състоят предимно от каолинит и се наричат каолини. В състава на глините влизат различни 
оксиди – Al2O3, SiO2, Fe2O3, CaO, Na2O, K2O, MgO. 

Глините се отличават с финозърнест строеж, притежават значителни кохезионни 
свойства и показват добра пластичност. Съдържанието на вода влияе чувствително на 
тяхното поведение. Глинестите частици са с колоидни размери (< 1 µm) и електрохимично 
активни [1].  

Фиг.1 Основни елементи на глинестите минерали – силициеви тетараедри (а) 

a) 

 

б) 

 
  

и алуминиеви октаедри (б). 
 

 Форма на частиците – 
общ вид Дебелина Диаметър Специфична 

повърхнина 
Компонент - Ηm ηm m2/g 

Каолинит 
 

50 – 2000 300 - 4000 15 (10 – 20) 

Илит  30 10 000 80 (80 – 100) 

Монтморилонит  3 100 - 1000 800 (400 – 800) 
 

Табл.1 Дименсионални показатели на глинестите минерали 
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Глините спадат към групата на т.нар. филосиликати или листови материали. Техни 
основни компоненти са силикатните тетраедри или алуминиевите (магнезиевите) октаедри, 
които формират листа (фиг.1). 

Заместването на различни катйони във върховете на октаедралните листове води до 
получаване на различни глинести минерали (каолинит, илит, монтморилонит). 
Дименсионалните показатели на глинестите минерали са показани в табл.1. 

Глинестите минерали получават значителна пуцоланова активност при термична 
обработка (600 – 900оС)[2]. Употребата на печени глини за получаването на хидравлични 
сврзващи вещества е известна от дълбока древност и понястоящем е широко разпространена 
в Индия. Загубата на свързана вода при загравяне предизвиква разрушаване на кристалната 
решетка на глинестите минерали, SiO2 и Al2O3 преминават в аморфно, нестабилно състояние. 
Термичната обработка на оказва влияние върху минералите, които не съдържат вода, 
например кварц, т.е. пуцолановата активност зависи от съдържанието на глинести минерали 
и работната температура. Разлагането на каолинитът протича по схемата: 

 
Al2O3.2SiO2.nH2O = Al2O3.2SiO2 + nH2O (1)

 
За първи път метакаолинът е използван като пуцоланов материал при строителството 

на язовирна стена (Jupia Dam) в Бразилия през 1962 г. Повечето материали, които се 
използват като хидравлични добавки са с естествен произход или отпадни продукти, за 
разлика от тях метакаолинът се произвежда, за да бъде използван като хидравлична добавка. 
Той притежава огромна активност (табл.2) и на практика съдържанието на калциев 
хидроксид във втвърдените циментови пасти може да се елиминира с използването на 
активен метакаолинит.  
 

Материал Пуцоланова активност, mg CaO за 1 g добавка
Гранулирана доменна шлака 40 
Микросилициев прах 427 
Пепел от ТЕЦ 875 
Активен метакаолинит 1050 

 
Табл.2 Активност на пуцоланови добавки [3] 

 
Взаимодействието между метакаолинитът и калциевият хидроксид (портландит) от 

състава на циментовия камък, при което се образуват калциеви хидро алумо-силикати, се 
описва с уравнението: 

 
5Ca(OH)2 + Al2O3.2SiO2 + 5H2O = 5CaO.Al2O3.2SiO2.5H2O (2)

 
Използването на активен метакаолинит води до подобряване на редица свойства на 

втвърдения бетон – непроницаемост, якост, мразоустойчивост, намалено съсъхване, 
повишена сулфато- и киселиноустойчивост, по-лесна обработка на повърхността 
(финиширане) и елиминиране на ефлуоресценцията [2]. 

Отпадъчният продукт от производството на керамични изделия (с температура на 
изпичане в интервала 600 – 800 оС) или т. нар. глазиран брак се получава при натрошаване и 
смилане на дефектни продукти. Той има зърнест строеж и по външен вид напомня фин пясък 
– фиг.2. Зърнометричната крива на материала е показана на фиг.3 (заедно с крива на Fuller). 

По данни на производителя съдържанието на аморфна фаза (алумосиликати, предимно 
метакаолинит) в глазирания брак е около 50 %. Условната специфична плътност на 
материала е 2400 kg/m3, а обемната плътност 1380 kg/m3. 

В експерименталната работа е използване портланцимент CEM I 42.5 R, производство 
на Holcim, Плевен(виж табл.3). За намаляване на водоциментното отношение е използвана 
силноводонамаляваща химична добавка (по БДС EN 934-2:2003) на поликарбоксилантна 
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основа. Добавката представлява 30% воден разтвор на полимер и се влага в количество 2% от 
масата на цимента. При всички изследвани състави химичната добавка се смесва с 
направната вода. 

 

Фиг.2 Общ вид на глазирания отпадък,  

Зърнометрична крива на глазирания брак
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Фиг. 3 Зърнометрична крива на глазирания брак 

 
Свойство Метод на изпитване Резултат 

Стандартна консистенция, % БДС EN 196-3:2005 28 
Начало на свързване, h:min БДС EN 196-3:2005 1:50 
Край на свързване, h:min БДС EN 196-3:2005 2:50 
Обемно постоянство, mm БДС EN 196-3:2005 0 
Якост на опън, при огъване на възраст 2 дни и 
28 дни, N/mm2 БДС EN 196-1:2005 6.5 и 9.4 

Якост на натиск на възраст 2 дни и 28 дни, 
N/mm2 БДС EN 196-1:2005 29.9 и 49.0 

 
Табл.3 Свойства на използвания цимент 



 

- 446 - 

За определяне на механичните свойства бяха изследвани 16 серии от пробни тела (с 
различни видове минерални добавки) – призми 40/40/160 mm съгласно с БДС EN 196-1:2005. 
Съставът, в масови части, при който бе използван отпадък от производството на керамични 
изделия, е показан по-долу (табл.4). 
 

Цимент 
Отпадъчен продукт от керамичното 

производство 
(глазиран отпадък) 

В/Ц Хим. добавка 

1.00 1.2 0.24 0.02 

 
Табл.4 Състав на изследвания композитен материал 

 
Композитният материал е армиран дисперсно със стоманени нишки, с диаметър 0.6 mm 

и дължина 30 mm (aspect ratio = 50). Количеството на дисперсната армировка е 2% по обем. 
Пробните тела отлежават под вода до момента на изпитването – на 2 и 28 денонощие, 

без да се подлагат на топлинно-влажностна обработка. 
Резултатите получени при изпитването на посочения състав са следните – таблица 5: 

 
Якост на натиск 

N/mm2 
Якост на опън, при огъване 

N/mm2 Диаметър на разстилане 
на сместа, mm на 2 дни на 28 дни на 2 дни на 28 дни 

195 92.5 142.7 21.1 26.0 

 
Табл.5 Резултати от изпитването на изследвания състав 

 
От получените резултати е видно, че въпреки употребата на отпадъчен продукт, 

полученият композитен материал се характеризира с високи якостни показатели, което дава 
възможност същия да бъде използван за производството на различни изделия, където 
качествата му ще се използват пълноценно – плочи, капаци за шахти, капаци за дражани 
канали и др. При допълнително намаляване на водата, вероятно ще има възможност 
механичните показатели да се повишат допълнително. Още едно съображение за намаляване 
на подвижността на сместа е опасността от утаяване на дисперсната армировка в долната 
част на пробното тяло (Фиг.4a).  
 

 
 

Fig.4a Settlement of fiber reinforcement 
in the bottom of sample 

Fig.4b Tested sample 
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При всички изследвани състави целостта на пробните тела се запазва след изпитването 
им (Фиг.4b), т.е. налице е възможност за работа на материала в следкритичен стадий, което е 
от особена важност за готови елементи с приложение в транспортното строителство. 

В заключение може да се каже, че използването на отпадъчен продукт от 
производството на керамични изделия, вместо пясък и минерална добавка позволява да се 
запазят високите механични показатели на циментовия композит, при снижаване на неговата 
себестойност. Едновременно с това се решава въпроса за съхраняването на отпадъците, 
които се получават при бракуване на дефектните изделия Експерименталната работа по 
разработването на състави за сглобяеми елементи продължава, като основата й се свежда до 
използването на различни видове високоефективни хидравлични добавки. В нашата 
строителна практика, като предпочитан материал в подобни случаи се използваше 
микросилициев прах, но такъв от доста време не се произвежда в металургичния комбинат 
„Кремиковци”, което налага да се прибягва до внос (цената на качествен микросилициев 
прах е над 4 пъти по-висока от тази на цимента). Първите налични резултати от 
експерименти с опал и активен метакаолинит показват, че изследваните заместители са 
равностойни, което значително разширява възможностите за избор на материали за 
получаване на високоякостни състави за готови елементи. 
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БЕТОННИ СМЕСИ ЗА ДЕКОРАТИВНИ БЕТОНИ И ИЗДЕЛИЯ, 
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОПАЛ, В КАЧЕСТВОТО 

НА МИНЕРАЛНА ДОБАВКА 

И. Ростовски 1, Н. Баровски 2 

 
Резюме 

Бетонните смеси предназначени за декоративен(видим) бетон и за декоративни изделия 
се отличават от традиционните по своя състав, което е продиктувано от специфичното им 
предназначение. Необходимостта от получаване на гладки повърхности с минимално 
количество видими въздушни пори се постига с увеличаване на фините компоненти в 
състава на бетонната смес, като това не трябва да е за сметка на нарастване на водо-
циментното отношение. Често пъти, за получаване на чисти тонове при декоративните 
бетони се използва бял цимент, в комбинация със светли добавъчни материали. 

Естествения опал със своя бял цвят е изключително подходяща добавка за 
производството на бетонни смеси за декоративни бетони и декоративни бетонови изделия. 
Прилагането му води до получаване на декоративни бетони с високо качество. Добавката е 
подходяща и при използване на ускорени методи на втвърдяване. 

 

 
CONCRETE MIXES FOR DECORATIVE CONCRETES 

AND UNITS WITH OPAL AS MINERAL ADDITION 

I. Rostovsky 1, N. Barovsky 2 

 
Abstrast 

Due to its specific purpose concrete mixes for decorative concretes and units have a 
composition distinguished in comparison with conventional concretes. The necessity of obtaining 
smooth surfaces and minimal quality of visible air pores and voids is achieved by increasing fine 
particles in concrete composition. This must not be on account of increasing water to cement ratio. 
White cement in combination of light aggregates is often used for decorative concrete in order to 
produce clear nuances.  

The natural opal with its snow white color is extremely suitable for production of concrete 
mixes for decorative concretes and decorative concrete units. The use of opal leads to produce high 
quality decorative concrete. The addition is suitable also in accelerated methods of hardening of 
concrete. 

 

                                                 
1 н.с. д-р инж. Иван А. Ростовски, ЦЛФХМ – БАН, ул. „акад. Г. Бончев”, блок 1, e-mail: i_rostovsky@abv.bg 
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За разлика от обикновения, при декоративния бетон цветът и качеството на 
повърхността (липса на повърхностни пори и празнини) са от първостепенно значение. И ако 
след хидратацията белият цимент остава бял, обикновеният (сив) цимент може да придобие 
различни цветови нюанси, които понякога са и неравномерни [1]. Хомогенността на сивия 
цвят зависи от следните фактори: 

• вариации в цвета на цимента; циментите от един и същи клас, от един и същ 
производител не винаги имат равномерен и хомогенен цвят; 

• изменение на водо-циментното отношение – разлика от 0.05 е достатъчна за 
получаване на по-светъл нюанс на сивия цвят (когато се увеличава В/Ц) или за 
получаване на по-тъмен нюанс (при намаляване на В/Ц); 

• вариации в порьозността на кофражната форма; при по-порьозни кофражни форми 
се получава по-тъмен цвят на бетона, поради намаляване на водо-циментното 
отношение в близост до повърхността на бетона; 

• неправилното уплътнение смес може да причини разслояване на бетонната смес в 
близост до повърхността; 

• при по-продължително уплътняване бетонът е с по-тъмен нюанс на сивия цвят, а 
при по-кратко – по-светъл; 

• изсъхването на бетона след уплътняване също оказва влияние върху цвета, при 
изсъхване на сух и горещ въздух се получава по-светъл цвят на повърхността. 
 

Получаването на гладки повърхности при декоративните бетони и изделия се постига 
чрез увеличаване на количеството на пясъка в състава на бетонната смес. Дозировката на 
пясъка е пропорционална на модула на повърхнина на изделията. Друг начин за получаване 
на качествена повърхноста на бетона е използването на т. нар. самоуплътняващи се бетонни 
смеси. При тях съдържанието на циментова паста (цимент, вода и фини пълнители) е около 
40 % от обема на бетонната смес. Принципна схема за получаване на количеството на пясъка 
в самоуплътняващите се бетонни смеси е показана на фиг.1.  

 
Фиг.1. Принципна схема за определяне на количеството на пясъка в състава на 

самоуплътняващи се бетонни смеси 
 

Както бе казано по-горе при самоуплътняващите се бетонни смеси количеството на 
циментовата паста е значително, за целта е необходимо съдържанието на фините фракции в 
състава на бетона да е в рамките на 550 – 600 kg за m3 бетон. В този случай е уместно 
използването на минерални добавки, с които да се замени част от цимента и да се получи 
необходимото количество фини частици. Като такива в строителната практика се използват 
пепел от ТЕЦ, смляна гранулирана доменна шлака, различни видове каменни брашна и др. 
Трябва да се вземе под внимание факта, че вида и количеството на минералните добавки 
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също оказва влияние върху цвета на бетона.  
В настоящия доклад се разглежда възможността за използването на смлян опал като 

минерална добавка. Добавката се получава чрез фино смилане на скален материал (фиг.2) до 
едрината на цимент. 

 

Фиг.2 Скален къс от естествен опал 
 
Готовата добавка има вид на бял прах и трудно се отличава от белия цимент (фиг. 3).  

 

 

Фиг.3а Външен вид на 
минералната добавка млян опал 

 

Фиг.3b Външен вид на бял 
цимент, производство на Titan, 

Гърция 
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На фиг.4 са представени резултатите от рентгеноструктурен анализ на опала. Данните 
показват, че суровината се състои предимно от силициев диоксид. Базирайки се на 
съществуващите към момента литературни данни бе следвало да се очаква наличието на 
значително количество аморфна фаза. В изследвания случай резултатите показват, че 
силициевият диоксид се намира предимно в кристална форма. При това положение е логично 
да се предположи, че мленият опал ще има поведение на минерална добавка I тип, т.е. ще 
бъде инертна по отношение на клинкерните минерали. 

 

 

Фиг.4 Резултати от рентгеноструктурен анализ на мления опал 
 

За изследване на влиянието на минералната добавка върху физикомеханичните на 
композитите на циментова основа бяха изготвени две серии от пробни тела – призми 
40/40/160 mm. Първата серия е изготвена от стандартен цименто-пясъчен разтвор в 
съотношение цимент:пясък = 1:3 по маса и водо-циментно отношение 0.5. При втората серия 
пробни тела 25 % от цимента са заменени с минерална добавка. Половината от пробните тела 
отлежават при стандартни условия – декофриране след 24 h и след това съхранение под вода 
с температура (20 ± 2)оС до 28 дневна възраст. Втората половина от пробите след 
изваждането от кофражните форми са поставени във вода, която се загрява до кипене (за 4 h), 
след което призмите изстиват във водата. Както е видно от фиг.5. Пробните тела от двете 
серии практически не се отличават по отношение на цвета. 
 

 

Фиг.5 Външен вид на пробните 
тела 
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По аналогия с БДС EN 450-1:2005 е изчислен показател на активност на минералната 
добавка, който представлява отношението между якостта на натиск на цименто-пясъчния 
разтвор с добавка към якостта на натиск на чистия цименто-пясъчен разтвор. 

Пробните тела са изпитвани на огъване и натиск, съгласно БДС EN 196-1, резултатите 
са показани в табл. 1. 

 

Състав на 
разтвора 

Условия на отлежаване на 
пробните тела 

Якост на 
опън при 
огъване, 
N/mm2 

Якост на 
натиск, 
N/mm2 

Показател на 
активност на 
минералната 
добавка  

Цимент:Пясък:
Вода = 

1 : 3 : 0.5 

Под вода с температура 20оС 
до 28-денонощие 7.5 38.0 

Цимент:Опал:П
ясък:Вода = 

0.75:0.25 : 3 : 0.5 

Под вода с температура 20оС 
до 28-денонощие 7.4 31.1 

0.82 

Цимент:Пясък:
Вода = 

1 : 3 : 0.5 

Варене в продължение на 4 
часа и под вода с температура 
20оС до 28-денонощие 

9.0 44.0 

Цимент:Опал:
Пясък:Вода =  

0.75:0.25 : 3 : 0.5 

Варене в продължение на 4 
часа и под вода с температура 
20оС до 28-денонощие 

8.4 39.5 

0.90 

 
Табл.1 Физикомеханични показатели на изследваните цименто-пясъчни разтвори 

 
Както е видно от получените резултати, замяната на 25 % от цимента с млян опал води 

до намаляване на якостта на натиск с около 20 %, при положение, че пробните тела 
отлежават при стандартни условия. 

Известно е, че при повишени температури е възможно взаимодействие между калциев 
хидроксид и силициев диоксид в кристална форма. То протича по схемата: 

 
n.CaO + m.SiO2 + k.H2O = n.CaO.m.SiO2.k.H2O 

 
Получените при взаимодействието нискоосновни калциеви хидросиликати имат 

чувствително по-ниска разтворимост и по-висока химична и корозионна устойчивост от 
калциевият хидроксид, които се формира при хидратацията на портланцимента. По този 
начин се подобряват редица показатели на втвърдените циментови пасти – якост, 
проницаемост, корозионна устойчивост и др. Подобно физикохимично взаимодействие 
протича по време на автоклавната обработка, при производството на калциево силикатни 
изделия.  

При втората серия пробни тела – които са подложени на топловлажностна обработка се 
наблюдава чувствително повишаване на показателя на активност на минералната добавка. 
Логично е да се допусне, че при автоклавна обработка може да се очакват още по-добри 
резултати. 

В заключение може да се каже, че смленият опал може да се прилага като минерална 
добавка, замествайки част от свързващото вещество, като при това се получава известно 
намаляване на якостните показатели на циментовите композити. При термовлажностна 
обработка на композитите стойността на споменатото намаление може да бъде сведена до 
пренебрежими величини (под 10%).  

По нататъшните опити с естествен опал показаха, че ситуацията с якостните показатели 
е сходна при самоуплътняващи се смеси, които дават възможност за получаване на гладки 
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повърхности, с отсъствие на повърхностни пори и празнини, което е от съществено значение 
при декоративни(видими) бетони и декоративни бетонови елементи. 

Допълнително подобряване на якостните показатели на композитите се постига, когато 
минералната добавка се влага във вид на концентрирана водна суспензия. 

Когато се работи с цветни бетони и/или бетонови изделия е уместно да се употребява 
бях цимент, тъй като по този начин се постига по-голяма чистота на тоновете, особено при 
по-светли цветове. Както е видно от фиг.5 използването на смлян опал не води до промяна на 
цвета на бетона/разтвора, при използването на бял цимент, което го прави много подходящ 
за комбиниране с белия цимент. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ 
НА УДАР (ДИНАМИЧНО ПРОБИВАНЕ) 
НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МУШАМИ 

Снежана Вълкова 1, Глория Накова 2 

 

Резюме 

С въвеждането на новите европейски стандарти е необходимо определянето на нова 
характеристика на хидроизолационните мушами – съпротивление на удар (динамично 
пробиване). Методът за определянето й е даден в БДС EN 12691 и изисква конструирането на 
нов уред, с който са направени лабораторни изпитвания на различни видове 
хидроизолационни мушами. Извършен е анализ и тълкуване на получените резултати. 
 

 

BEHAVIOUR AT TEST OF DETERMINATION OF 
RESISTANCE TO IMPACT ON SHEETS FOR WATERPROOFING 

 
Snezhana Valkova 1, Gloria Nakova 2 

 

Summary 

With introduction of new European standards a new technical characteristic is created, which 
is determination of resistance to impact according BDS EN 12691. A new apparatus is created and 
with it laboratory tests are carried out to determine this technical characteristic on sheets of 
waterproofing. Analysis and interpretation of results are done. 
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Характеристиката Съпротивление на удар (динамично пробиване) е съществена при 

изпитване на огъваеми битумни, пластмасови и каучукови хидроизолационни мушами, 
битумни, пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве, битумни, пластмасови и 
каучукови влагозащитни пластове, битумни, пластмасови и каучукови влагонепропускливи 
мушами. Тя е посочена в ZA приложенията на съответните стандарти. 

Определянето на тази характеристика е съгласно БДС EN 12691:2006 „Огъваеми 
хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни 
мушами. Определяне на устойчивост на удар”.  

 
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 
Изпитването се извършва с апарат [1], който позволява вертикално падане на тяло с 

определена маса и съдържа следните части: стенд, падащо тяло и пробиващо устройство 
(Фиг. 1), освобождаващ механизъм, притискащ пръстен, подложка, плот (Фиг. 2) и 
изпитвателен уред за пробиване. 

 
 

1 Освобождаващ механизъм 

2 Падащо тяло 

3 Устройство за пробиване 

a дължина съответстваща на общото тегло от (500 ± 5) g 

b действие: удар от освобождаване 
 

Фигура 1. Падащо тяло с устройство за пробиване  
 и освобождаване. 

 

 

 

1 Притискащ пръстен 

2 Образец за изпитване 

3 Подложка (алуминиева плоча за метод А 

   или полистирен за метод В) 

4 Стоманена плоча (h=10 mm) с гладка 

   и без белези повърхност 

5 Бетонов плот 
 

Фигура 2. Плот и притискащ пръстен. 
 

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО 

 
Уредът може да се използва с твърда подложка (метод А) или мека подложка (метод В). 
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За изпитване образецът за изпитване се поставя върху подложката, с горната 
повърхност нагоре и се натиска с притискащия пръстен. Изпитването се извършва чрез 
пускане на падащото тяло от височината на падане за изпитването. Устройството за 
пробиване трябва да удари в центъра на образеца за изпитване в средата на притискащия 
пръстен. След пробиването образецът за изпитване се изпитва за пропускане на течност. 

Освобождаващият механизъм (пусково устройство) с механизъм за настройване за 
променлива височина на падане от 200 mm до поне 2 000 mm като нараства с: 

- 50 mm между 200 mm и 500 mm; 
- 100 mm между 500 mm и 1 000 mm; 
- 250 mm за височина на падане повече от 1 000 mm.  

Височината на падане се измерва от долния край на 
устройството за пробиване до горната повърхност на образеца за 
изпитване. 

За всяко изпитване се използва нов образец за изпитване и 
подложката не трябва да се подлага на удар повече от веднъж в 
една и съща точка. 

Изисквания за всеки удар: 
- метод А: алуминиевата плоча се мести на около 25 mm; 
- метод В: полистиреновата плоча се мести на около 50 mm. 
 
Основното изпитване с един удар върху пет различни 

пробни тела не трябва да доведе до пробив в повече от един 
образец за изпитване. Ако се получи повече от един пробив, 
височината на падане трябва да се намалява, докато в резултат на 
следващ удар върху пет различни образци за изпитване няма 
пробив в повече от един. 

Образците за изпитване се изследват за възможен пробив в 
рамките на 5 min след изпитването на удар като повърхността в 
зоната на удара се покрива със сапунен разтвор и се прилага 
налягане от 15 кРа (0,15 bar) посредством вакуум или уред за 
налягане по повърхността, по която се прилага удара. Ако след 
60 s няма видими  въздушни мехури, се счита че образецът за 
изпитване е непропусклив и не е пробит. 

Устойчивостта на удар се изразява с височината на падане 
на устройството за пробиване в милиметри, което не е 
причинило протичане на поне четири от пет образци за 
изпитване от огъваемата хидроизолационна мушама. 

За да се изпитат хидроизолационните мушами в 
съответствие с изискванията на европейските стандарти в НИСИ 
е конструиран и изработен уред (Фиг. 3), отговарящ на 
БДС EN 12691. 

 
Фигура 3. Снимка на уреда. 

 
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ 
 
В лаборатория “Строителна химия и изолации” на ИЦС при НИСИ ЕООД от 2007 г. се 

определя показателят Съпротивление на удар (динамично пробиване) на различни видове 
хидроизолационни мушами. Всички проби са изпитани по метод А върху твърда плоча. 
Резултати от някои изпитвания са дадени в таблица 1. 

 
1. Резултати от изпитване на съпротивление на удар (динамично пробиване) на 

различни видове хидроизолационни мушами 
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Таблица 1 

Проба 
№ 

Вид хидроизолационна 
мушама 

* 
Дебелина, 

mm 
и/или 

Площна 
маса kg/m2

* 
Якост на опън и 
относително 

удължение при 
скъсване 

(надлъжно/напречно) 

** 
Устойчивост 

на 
динамично 
пробиване, 

mm 
1 Полимерна мушама, 

състояща се от два слоя 
PVC (поливинил- 
хлорид) и армирана с 
полиестер 

1,2 mm ≥ 9 N/mm2, ≥ 60% 
 

800 

2 Полимерна мушама от TPO 
(термопластичен 
полиолефин) и армирана 
със стъкловлакно 

1,5 mm ≥ 12 N/mm2, ≥ 400% 
 

700 

3 Полимерна мушама, 
състояща се от два слоя 
PVC (поливинил- 
хлорид) и армирана с 
полиестер 

1,5 mm ≥ 12 N/mm2, ≥ 60% 
 

900 

4 Битумна мушама с 
минерална посипка, 
произведена на база 
модифициран битум с APP 
(атактен полипропилен) и с 
армираща основа от 
нетъкан полиестер 

3,0 mm; 
4 kg/m2 

≥ 500 N/ 50 mm / 300 N/ 
50 mm, ≥ 30% / 30% 

1500 

5 Битумна мушама с 
минерална посипка, 
произведена на база 
модифициран битум с APP 
(атактен полипропилен) и с 
армираща основа от 
стъклен воал 

3,0 mm; 
4 kg/m2 

≥ 350 N/ 50 mm / 200 N/ 
50 mm, ≥ 2% / 2% 

1250 

6 Битумна мушама без 
минерална посипка, 
произведена на база 
модифициран битум с APP 
(атактен полипропилен) и с 
армираща основа от 
стъклоплатно 

2,0 mm; 
3 kg/m2 

≥ 500 N/ 50 mm / 400 N/ 
50 mm, ≥ 2% / 2% 

900 

7 Битумна мушама без 
минерална посипка на 
основа нетъкан полиестер 

3,5 mm ≥ 600 N/ 50mm  / 400 N/ 
50mm, ≥ 30% / 30% 

1000 

8 Битумна мушама с 
минерална посипка, 
произведена на база 
модифициран битум с APP 
(атактен полипропилен) и с 
основа стъклен воал 

3,7 mm; 
4,5 kg/m2 

≥ 300 N/ 50 mm / 300 N/ 
50 mm, ≥ 2% / 2% 

1250 

9 Битумна мушама без 
минерална посипка на 
основа стъклотъкан 

2,8 mm; 
2,5 kg/m2 

≥ 500 N/ 50 mm / 300 N/ 
50 mm, ≥ 2% / 2% 

1500 
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10 Битумна мушама с 
дребнозърнест пясък, 
произведена на база 
модифициран битум с SBS 
(Стирол-Бутадиен-Стирол) 
и с основа нетъкан 
полиестер 

5,0 mm; 
5,5 kg/m2 

≥ 600 N/ 50 mm / 600 N/ 
50 mm, ≥ 30% / 30% 

1750 

11 Полимерна релефна 
мембрана HDPE (High 
Density Polyethylene - 
високоплътен полиетилен) 

0,5 mm; 
pелеф 8 mm;

550 – 600 
g/m2; 

≥ 10 N/mm2, ≥ 50% 800 

12 PVC /фолио/ еднородна 
листова хидроизолационна 
мушама със 
сигнален слой на базата на 
FPO (гъвкав полиолефин). 

2,0 mm; 
1.80 kg/m2 

> 65N/mm2, > 65 
N/mm2 

> 700%, > 700% 

1000 

 
Забележки: 
* Стойностите на посочените характеристики са от техническите данни на продуктите. 
** Стойността на показателя е от протоколите от изпитване на ИЦС при НИСИ ЕООД. 
 
В таблица 2 са посочени резултати от лабораторни изпитвания на битумни 

хидроизолационни мушами, произведени от един и същ производител. 
 
2. Изпитване на битумни хидроизолационни мушами 

Таблица 2 

Проба 
№ 

Вид хидроизолационна 
мембрана 

* 
Дебелина, 

mm 
и/или 

Площна 
маса 
kg/m2 

* 
Якост на опън и 
относително 

удължение при 
скъсване 

(надлъжно/напречно) 

** 
Устойчивост 

на 
динамично 
пробиване, 

mm 

I Битумна мушама без 
минерална посипка на основа 
стъклен воал, пропит и 
покрит от двете страни с 
модифициран с полимери 
битум 

4,0 kg/m2 ≥ 350 N/ 50 mm / 250 N/ 
50mm, ≥ 3% / 3% 

 
1250 

IA Битумна мушама без 
минерална посипка на основа 
стъклен воал, пропит и 
покрит от двете страни с 
модифициран с полимери 
битум 

2,0 kg/m2 ≥ 350 N/ 50 mm / 250 N/ 
50 mm, ≥ 3% / 3% 

 
1000 

II Битумна мушама без 
минерална посипка на основа 
нетъкан полиестерен 
текстил, пропит и покрит от 
двете страни с модифициран 
с полимери битум 

4,0 kg/m2 ≥ 700 N/ 50 mm / 500 N/ 
50 mm, ≥ 40% / 40% 

 
1500 
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III Битумна мушама с 
минерална посипка на основа 
стъклен воал, пропит и 
покрит от двете страни с 
модифициран с полимери 
битум 

4,0 kg/m2 ≥ 350 N/ 50 mm / 250 N/ 
50 mm ≥ 3% / 3% 

 
1500 

IV Битумна мушама с 
минерална посипка на основа 
нетъкан полиестерен 
текстил, пропит и покрит от 
двете страни с модифициран 
с полимери битум 

4,0 kg/m2 ≥ 800 N/ 50 mm / 500 N/ 
50 mm, ≥ 40% / 40% 

 
1750 

 
Забележки: 

* Стойностите на посочените характеристики са от техническите данни на продуктите. 
** Стойността на показателя е от протоколите от изпитване на ИЦС при НИСИ ЕООД. 
 
АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
 
Забелязва се, че мушами с една и съща основа, но с по-голяма дебелина имат по-голямо 

съпротивление на удар (табл. 1).  
Битумни мушами на основа стъклен воал имат по-малко съпротивление на удар от 

битумни мушами, които са на основа нетъкан полиестер (табл. 2). 
Битумни мушами с една и съща основа и дебелина, но с минерална посипка имат по-

голямо съпротивление на удар от същите мушами, но без посипка (табл. 2). 
Налице е тенденция да се отчита по-малко съпротивление на удар при битумните 

мушами в сравнение с пластмасовите и каучуковите (табл. 1).  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Определянето на показателят Съпротивление на удар (динамично пробиване) е ново 

изпитване, което се прави за първи път. Трябва да се отбележи фактът, че при лабораторните 
изпитвания не е разполагано с конкретни стойности за показателя от техническите данни на 
изпитваните мушами. В сравнение с други характеристики резултатите и в литературата са 
доста по-малко. Ето защо обобщените резултати не са достатъчна основа за категорични 
заключения. Те очертават налични тенденции за влиянието на различни фактори върху 
стойността на показателя. 

Работата по този нов метод и наблюдението върху определящите фактори ще 
продължат и за в бъдеще.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
[1] БДС EN 12691:2006 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и 

каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определяне на устойчивост на удар”  


	1 Angelov.pdf
	??????
	Abstract

	3 Dimitrov260 65.pdf
	??????

	4 Drazic_Trivunic_Novi_Sad 66 71.pdf
	?? ??????????
	??????
	
	
	Abstract



	Element connection, lifting and transit
	Element setting and position control
	Sealing joints in concrete – monolithization
	
	Method

	PHOTO-SURVEY


	5 Gdoutos72 79.pdf
	????? ??? ???????
	
	??????


	?????????? ? ??????????? ????????? ?? ????????? ?
	NONLINEAR BEHAVIOR OF COMPOSITE SANDWICH BEAMS
	Abstract
	INTRODUCTION
	ANALYTICAL BACKGROUND
	EXPERIMENTAL PROCEDURE AND RESULTS
	
	MATERIALS AND SPECIMENS
	
	PREDICTION OF LOCATION OF NEUTRAL AXIS
	CONCLUSIONS
	ACKNOWLEDGEMENTS



	REFERENCES


	5 Gdoutos72 79.pdf
	????? ??? ???????
	
	??????


	?????????? ? ??????????? ????????? ?? ????????? ?
	NONLINEAR BEHAVIOR OF COMPOSITE SANDWICH BEAMS
	Abstract
	INTRODUCTION
	ANALYTICAL BACKGROUND
	EXPERIMENTAL PROCEDURE AND RESULTS
	
	MATERIALS AND SPECIMENS
	
	PREDICTION OF LOCATION OF NEUTRAL AXIS
	CONCLUSIONS
	ACKNOWLEDGEMENTS



	REFERENCES


	6 Kralik_Prob NPP80 85.pdf
	INTRODUCTION
	SCENARIO FOR LOCA LOADS
	NONLINEAR SOLUTION OF CONCRETE CRACKING AND CRUSHING
	PSA 2 LEVEL ANALYSIS OF CONTAINMENT FAILURE
	RESPONSE SURFACE METHOD – RSM
	PROBABILITY ANALYSIS OF CONTAINMENT FAILURE
	CONCLUSION

	7Kuzmanov95 101.pdf
	??????
	
	
	
	TENSE STATE OF A RECTANGULAR – SHAPED RESERVOIR
	PRESTRESSED FRAME,SEISMIC DIAGONALS




	Summary
	????????????? ?????????? ?????

	8 Safronov102 107.pdf
	?????????????? ??????? ? ????????????
	??????

	DETERMINATION OF THE REMAINING RESOURCES OF
	REINFORCED CONCRETE BRIDGES IN EXPLOITATION
	Abstract

	??. ??????? ? ???????? ?? ??????? ???????????
	??????? 1
	???. ?????????? ?? ????????? ??????

	??????? 2
	
	
	
	
	???????? ?? ? ?? ???????
	??? ?? ?????????????
	???????? ?? ? ?? ???????



	?V. ??????????




	9 Simeonova108 113.pdf
	??????
	Summary

	1 Baleva_1114 120.pdf
	??????
	Abstract

	2 Baleva_2121 127.pdf
	?? ?????????????? ????????????? ????????
	??? ?????????????? ?????
	??????
	Abstract

	2 Baleva_2121 126.pdf
	?? ?????????????? ????????????? ????????
	??? ?????????????? ?????
	??????
	Abstract

	3 Bonev127 137.pdf
	???????????? ?? ???????? ?????
	??????
	EFFECTIVE COLUMN LENGTH FACTOR EVALUATION
	INCLUDING THE INFLUENCE OF FLOOR SLABS
	
	
	
	
	
	Abstract





	REFERENCES


	4 Daalov139 143.pdf
	??????
	WITH COMPRESSION ZONE OF PRECAST HOLLOW ELEMENTS
	Abstract

	???. 1

	5 Georgiev_A144148.pdf
	??????????? ????? ?? ???????????
	??????

	PUNCHING OF FLAT RC SLABS – ANALYSIS AND COMPARIS
	OF MODELS IN EUROCODE 2 AND IN BULGARIAN DESIGN CODE
	
	Abstract
	??????????




	6 Ivanov149 158.pdf
	? ?????? ??? ???????? ? ?????????? ???????????
	??????

	AT NATURAL AND TECHNOGENIC INFLUENCES
	
	
	Abstract
	??????????




	7 Kazakov159 164.pdf
	??????
	NUMERICAL VERIFICATION OF ELASTODYNAMIC INFINITE
	Abstract
	REFERENCES



	8 Mihaleva infill frames165 171.pdf
	????? ??? ????????? ???????????
	??????

	CONCRETE FRAMES
	
	
	????


	?????????? ? ??????????????? ??????????? ?? ??????????

	?????? ?? ??????????? ??????? ????? ?????????? ??
	??????????


	9 Pavlov Chimneys172 179.pdf
	???????????? ???????????
	??????
	TO THERMAL ACTIONS

	Summary

	Crawford85 94.pdf
	???????????? ?? 5000 ??????? ?????
	? ???? ??????????
	????? ?. ???????? 1
	??????
	
	
	
	CONSTRUCTION OF A 5000 METER CONCRETE RUNWAY
	IN SOUTHERN CALIFORNIA




	Abstract

	10 Salau_Dawodu 180 187.pdf
	?. ?. ????? 1, ?. ?. ??????
	
	??????


	LATERIZED CONCRETE SLABS
	
	M. A. Salau 1, A. O. Dawodu
	
	Abstract
	INTRODUCTION

	EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION
	For the plain concrete (i.e. 0 % fibre) the slab, more or less, failed in flexure as soon as the single transverse crack appeared across its centre while the slabs with fibres were observed to sustain the cracking load and further load for a duration, 
	Dry segregation of concrete is observed to increase with increase in the volume of fibres, starting with the 1.0 % fibre concrete with less than 5 % segregation while the maximum segregation percentage of 70 % of concrete volume was observed in the 2.0 %


	Effect of Fibre Content on Strength
	
	Effect of Fibre Content on Deflection




	11 SALAU_IKPOMWOSA 188 195.pdf
	?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????
	???? ??????? ????????? ?? ??????? ?????
	?. ?. ????? 1, ?. ?. ?????????? 2
	??????
	PERFORMANCE OF OIL PALM FIBRE AS FLEXURAL
	REINFORCEMENT IN CONCRETE SLABS

	M. A. Salau 1, E. E Ikponmwosa 2
	Abstract
	Keywords: Oil palm fibre reinforcement, concrete slabs, ultimate strength, flexural characteristics, crack pattern, deflection.
	2.EXPERIMENTAL PROCEDURE
	
	REFERENCES



	12 Sindjic_Grebovic196 201.pdf
	??????
	Abstract
	Fig. 1. Disposition of experimental beams and three basic types of shear reinforcement distribution
	Fig. 2. Modes of shear failures in beams \(ASCE 
	Fig. 3. Cracking pattern and failure mode for one pair of beams: H30-3.2 and N30-3.2
	Fig. 4. Disposition of rosettes and crack pattern on shear cracking force for beams H36-1.5, N36-1.5



	13 Slavchev 202 208.pdf
	??????
	Abstract
	???????????? ??????
	????????? ?? ???????????

	??????????

	??????????

	14 Traikov209 214.pdf
	?? ?????????????? ???? ? ?????

	15 Yanakieva_Kazakov215 220.pdf
	??????
	Abstract
	ACKNOWLEDGEMENT
	REFERENCE


	1 Kostov221 227.pdf
	??????
	ESTIMATING THE SEISMIC RISK AND EVENTUAL DAMAGES
	Abstract


	????
	1. ??????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ???? ?? ?????? ???????????? ?????????
	2. ????????????? ?? ???????? ????
	
	
	
	
	?????????
	????????





	3. ????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????
	4. ????????? ?? ???????? ???? ? ????????????????? ???????
	5. ????????? ????
	?????? ? ??????????
	
	??????????



	2 Kralik&Kralik228 234.pdf
	??????
	Introduction
	Reliability analysis methods
	Seismic analysis of the symmetrical high rise buildings
	LOADING AND LOAD COMBINATION
	Spectrum analysis
	Uncertainties of input variables
	Sensitivity analysis
	Comparison of deterministic and probabilistic analyses
	Conlusion

	3 Kolev_2335 340.pdf
	??????
	FOR FOUNDATION UNDER HIGH LEVEL OF THE GROUND WATER
	Abstract
	?. ????? ?? ???????
	??. ?????? ?? ?????????? ? ??????????????? ???????
	???. ?????? ?????? ?? ???????????? ????, ???????? ?? ?? ??????
	?V. ???-????? ??????????? ??????????
	V. ?????????? ?? ?????????
	
	????.1: ?????? ?? ????????? ? ???? ? ? ??????

	????.2: ?????? ?? ????????????
	????.3: ?????? ?? ??????? ?? ?????? ??? ???????
	????. 4: ?????? ?? ???????????? ?? ???????????
	????. 5: ?????? ?????? ???????????? ?? ????????? ??? ????????? ???????????
	????. 6: ?????? ?? ????? ?? ??????????
	????. 7: ?????? ?????? ???????? ????????
	????. 8: ???? ?????? ? ????????? ?? ??????????


	V?. ?????????? ??? ????????? ???? ?????????? ?? ????????? ???????? ???????
	V??. ?????????? ? ?????????
	V???. ?????????? ?????????? ?????????



	4 Marinski341 346.pdf
	STANDARDS AND BULGARIAN LEGISLATION
	1. ?????????
	
	??????????



	5 Susic347 350.pdf
	INTRODUCTION
	DESCRIPTION OF SUPPORTING CONSTRUCTION
	EXAMPLE TO APPLY IN PRACTICE A SUPPORTING CONSTRUCTION
	CONCLUSION
	REFERENCES

	3 Paskaleva235 241.pdf
	INTRODUCTION
	CASE STUDY: SOFIA CITY
	CASE STUDY: RUSSE
	FINAL REMARKS
	ACKNOWLEDGMENTS:This research investigation has b
	REFERENCES

	4 Paskaleva_2242 248.pdf
	??????
	
	CONSTRUCTION SITES IN THE CITY OF SOFIA


	Abstract
	
	
	??????????
	??????????




	5 Paskaleva_3249 264.pdf
	Abstract
	Karst regions are very vulnerable with respect to natural and human-activity related hazards. The examination of broken and slim intact speleothems in Bulgarian caves Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova allows estimating an upper limit for horizonta
	PART I NON-INTRUSIVE IN SITU MEASUREMENTS OF SPELEOTHEMS IN CAVES
	Introduction
	General characteristic of the historical seismicity of Bulgaria
	The Bulgarian territory is a part of the Alpo-Himalayan seismic belt, which is characterized by a high level of seismic activity. Considering seismological and tectonic criterias, the Bulgarian territory has been subdived in three main seismic regions: N
	4. Non-intrusive in situ measurements of speleothems in caves
	5. Conclusions
	
	
	
	REFERENCE




	Beron P., Daliev T., Jalov A. (2006) Caves and Speleology in Bulgaria. Sofia, Pensoft, pp. 508.
	Bonchev E. (1987) Main Ideas in the Tectonic Synthesis of the Balkans. 1. The Lithosphere Plates and the Collision Space Between them, Geologica Balcanica 17(4), pp 9-20.
	Bonchev E., Bune V., Christoskov L., Karagjuleva J., Kostadinov V., Reisner G., Rizhikova S., Shebalin N., Sholpo V., Sokerova D. (1982) A Method for Compilation of Seismic Zoning Prognostic Maps for the Territory of Bulgaria. Geologica Balcanica, 12(
	Botev E., Samardjieva E., Milushev R., Dimitrov B., Babachkova B., Donkova, K., Alexandrova I., Delibaltova B., Velichkova S., Genov K., Hristova C., Rizhikova S., Toteva T., Tzoncheva I. (2002) Preliminary Data on Seismic Events Recorded by NOTSSI (i
	Christoskov L, Georgieva Tzv., Deneva D., Babachkova B. (1989) In: Proc. Of the 4th Int. Symposium on the Analysis of Seismicity and seismic risk, Bechyne castle, CSSR, pp. 448-454.
	Cadorin J. F., Jongmans D., Plumier A., Camelbeeck T., Delaby S., Quinif Y. (2001) Modelling of Speleothem Failure in the Hotton Cave (Belgium). Is the Failure Earthquake Induced? Netherlands Journal of Geosciences 80 (3-4): pp. 315-321.
	Cadorin, J. F. et al. 2001: Modelling of speleothem rupture. 27-30. p. In: Camelbeeck Th. (Ed.): Evaluation of the Potential for Large Earthquakes in Regions of Present Day Low Seismic Activity in Europe. Proceedings of Workshop, Luxembourg: 173 pp.
	Grigorova E., Sokerova D., Christoskov L., Rijikova S. (1979) Catalogue of the Earthquakes in Bulgaria for the Period 1900-1977, Geoph. Inst., BAS, Sofia.
	Kirov K., Palieva K., 1961 On the Seismisity of the Struma Valley. J. of the Geophysical Institute, Vol.2, (in Bulgarian).
	Kostov K. (1997) Karst Morphology in Bazovski Part of Vratsa Mountain (Stara Planina, NW Bulgaria). Proceedings 12-th Int. Congress of Speleology, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, pp. 309-311.
	Matova M., Rigikova Sn., \(1980\) On the Tecto�
	Orozova-Stanishkova, I. and Slejko, D., (1994): Seismic Hazard of Bulgaria, Natural Hazards, 9: 247-271.
	Popov, V., 1970 The Distribution of the Karst and
	Ranguelov B., Gospodinov D., Rizhikova S., Toteva T. (1998) Kresna Seismic Zone as a Test site for Seismic Potential Research, Book of papers, XXVI Gen. Ass. ESC, Tel Aviv. Pp. 41-44
	Ranguelov B., Paskaleva I. (1998) Strong Ground Motion Reconstruction for the Earthquakes (M=7.8 and M=7.2) in Kresna on 4-th April 1904. Book of papers, XXVI Gen. Ass. ESC, Tel Aviv. pp. 231-235.
	Sokerova D., Dineva S., Velichkova S. \(1995\)�
	Szeidovitz Gy., Surányi G., Gribovszki K., Bus Z�
	Szeidovitz Gy., Paskaleva I., Gribovszki K., Kost
	Scholz H. (1990) The Mechanics of the Earthquakes and Faulting. Cambridge University Press, pp. 467.
	SHOCK: Seismic Hazard of Karst Alpine regions: th
	Watzov S. (1905) The Earthquakes in Bulgaria during 1904, Journal CMI, pp. 180.
	Oscillation of stalagmites-theoretical considerations
	Discussion of the results
	2.2. Snezanka and Eminova caves
	3. Comparison the results of Lacave et al. (2003)

	4. Conclusions
	
	
	
	
	REFERENCE





	Szeidovitz Gy., Paskaleva I., Gribovszki K., Kost

	6 Simeonov265 270.pdf
	?????? ?????? ? ?????
	??????
	Abstract
	?????????
	??? ?? ????????????
	?????? ? ??????????
	???????? ?????????
	??????????
	??????????



	8 Vaseva277 283.pdf
	??????????? ?? ?????????????? ???????????, ??????
	???????? ? ???????????
	DESIGN OF R/C STRUCTURES ACCORDING EC 8 – BASIC
	PRINCIPLES AND SOME COEFFICIENTS

	Elena Nikolova Vaseva 1, Zdravko Petkov Bonev 2, Rumen Guglev 3
	Abstract
	
	
	1. ?????????



	DCH
	
	4. ??????? ?? ?????, ??????????? ? ?????

	5. ???????, ???????????? ??? ????????
	
	
	I. ??????? ??? ???????????? ?? ??????? ??????? ???????
	II. ????? ???????  ??? ???????????? ??  ??????  ??????? ???????





	III ?????
	III. 1 ???????, ???????????? ??? ????????


	1 Georgiev284 289.pdf
	??????
	??????????

	2 Gorski_RKrzywon290 297.pdf
	??????
	DESIGNING OF RC BEAMS STRENGTHENED WITH FRP DUE
	TO ULTIMATE AND SERVICE LIMIT STATES
	Summary
	Pre-cracked stage
	Cracked stage
	Yield stage
	Solution method
	REFERENCES


	2 Gorski_RKrzywon290 297.pdf
	??????
	DESIGNING OF RC BEAMS STRENGTHENED WITH FRP DUE
	TO ULTIMATE AND SERVICE LIMIT STATES
	Summary
	Pre-cracked stage
	Cracked stage
	Yield stage
	Solution method
	REFERENCES


	3 Ianev298 303.pdf
	??????? ???? 1
	Abstract

	4 Ignatiev, Dariya Mihaleva, Ivan Pavlov304 310.pdf
	??????
	Summary
	????
	?????????? ?? ???? ?? ?????????
	?????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ???????????
	??????????

	??????????
	
	?????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ????????? ?? ??????
	?????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ????????? ?? ?????




	5 Kartopolzev311 317.pdf
	?? ??????? ???????????
	??????

	RECONSTRUCTED AND STRENGTHENED
	
	Abstract
	Conclusion
	REFERENCES



	6 Nedev318 322.pdf
	??????
	Valentin Nedev 1
	Abstract
	??????????



	2 Kolev_1329 334.pdf
	?? – ????????? ????????????? ??????????
	?? ??????????? ?? ????? ?????? ?????? ? ?????
	
	?????? ?. ????? 1
	
	
	??????
	FOR THE FOUNDATION OF VERRY HIGH BUILDINGS IN SOFIA


	Abstract





	6 Tenev351 359.pdf
	??????????? ??????????? ??????????
	??????
	?/ ?? ?????? ??????????? ??????????
	
	??????????



	7 Toshev360 367.pdf
	??????
	FINANCING DAMS FOR WATER SUPPLY IN BULGARIA

	Abstract
	
	?????? „?????????”
	?????? „????????”
	??????? ????????? ?? ?????? „????????”
	?????? „???? ???”





	8 Toshev_2368 375.pdf
	?????????? ??????? ?? ??????????? ?? ?????????????
	???????? ?? ?????????? ?? ?????? „??????”
	??????? ????? 1, ??????? ????? 2, ????? ??????? 3, ???? ????? 4
	??????
	TECHNICAL SOLUTION FOR IMPROVEMENT OF THE HYDRAULIC
	PERFORMANCE OF KAMCHIA DAM SPILLWAY
	Abstract



	1. ??????? ????? ?? ?????? “??????”
	?????? “??????” ? ???????? ?? ?.???? ?????? ? ???
	??????????


	Contens.pdf
	?????????
	FOREWORD
	?????????? / CONTENS
	Darakchiev G., Petrova A.
	???? ?., ???? ?., ???? ?.
	Bota A., Bota A., Bota D.
	?????? – ???????? ?., ???????? ?.
	?????? – ???????? ?., ???????? ?.
	?????? ?., ???????? ?., ??????? ?.
	??????? ?., ?????? ?., ???????? ?., ?????????? ?., ????????? ?.
	???????? ?, ??????? ?.
	????????? ?., K????? M., ?????? ?., ????? ?.?.
	???????? ?., ????????? ?.
	Vaseva E., Bonev Z., Guglev R.
	Gorski M., Krzywon R.
	Kartopoltsev V., Kartopoltsev A.
	????? ?., ??????? ?.
	Šušic N., Ðokovic K.
	????? ?., ???????? ?.
	Tenev G., Georgiev G.
	????? ?., ????? ?., ??????? ?., ????? ?.
	Toshev D., Lisev N., Cholakov T., Tachev S.
	?????? ?., ?????????? ?., ??????? ??., ????? ?.
	Nazarski D., Dimitrov A.
	Nazarski D., Petrov B.
	Panayotov P., Georgiev J.
	????????? ?., ???????? ?.
	????????? ?., ???????? ?.
	??????? ?., ?????? ?.
	
	?????? ?., ?????? ?.
	???????? ?., ?????? ?., ?????? ?.
	???????? ?., ??????? ??., ?????? ?., ?????? ?.
	????????? ?. ?????? ?., ????? ?., ?????????? ?., ?????? ?., ??????? ?.




	1 Gasharov376 379.pdf
	??????
	Abstract

	2 Dimitrov380 386.pdf
	????????????????? ??????????

	4 Hrischev1387 393.pdf
	??????? ??. ??????? 1
	??????
	EXPERIMENTAL STUDY OF THE ADHESION BETWEEN
	SUBSTRATE AND INDUSTRIAL FLOORINGS

	Abstract
	
	??????????




	5 Hrischev2393 398.pdf
	???????????? ?????? ????????
	??????
	ANALYSIS RESULTS ON EKSPERYMENTAL STUDY AN
	ADHESION BETWEEN SUBSTRATE AND INDUSTRIAL FLOORINGS

	Abstract
	??????????

	7 Milkov406 414.pdf
	Abstract
	
	?????? ? ?????????

	??????????


	8 Naidenov415 420.pdf
	???????????? ??????? ?? ?????? ?
	?????????????? ?? ?????????? ??????????????
	??????????? ? ??????????? ??????????
	??????????????????? ?????? ?? ??????
	
	
	
	
	
	??????? ?. ???????? 1





	??????
	
	
	
	
	
	ENSURING DEEP ANTICARBONATION PROTECTION OF CONCRETE


	Abstract

	???

	3. ???????????? ????? ?? ???????
	3.1. ???????????? ? ????????? ?? ????? ? ??????????? ???????? ?? ???????????????? ???????????
	???. 2 ???????????? ???????????????? ?? ????????? ????????


	6. ??????????



	9 Nazarski_Dimitrov421 428.pdf
	??????
	Abstract
	??????? ?? “?????????????” ????? ?????????? ?? ??
	?????????


	??????????

	10 Nazarski_Petrov428 435.pdf
	??????
	
	
	GENERAL ASSESSMENT OF STRENGHT CHARACTERISTICS
	OF CONCRETE FOR DAM WALL“TZANKOV KAMAK”
	Dimitar Nazarski 1, Bogomil Petrov 2



	?. ??? ? ?????? ?? ????????????
	??. ???????? ?? ????????????
	
	
	
	??????? 1 ???????? ?? ???????? ???? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ??????
	??????? 2 ???????? ?? ???????? ???? ?? ??????????
	?? ??????????? ? ?????? ?? „??????? ???????”

	??????



	???. ????????? ?? ????????????
	
	
	
	???????3 ????? ?? ?????? ?? ??????




	?
	
	
	
	
	
	K





	???.2. ????? ?? ???? ??? ??????????
	
	
	??????? 4 ????? ?? ???? ??? ?????????? ?? ??????




	?
	
	
	
	??????? 5 ??????????? ?? ??????? ?? ????????? ??? ??????????? ?? ????
	??????





	?
	V?. ?????? ?? ??????????? ?? ???????? ?? ??????

	11 Panayotov436 441.pdf
	??????
	Summary
	?????????
	?????????? ?? ???????? ???????????? ?????????
	???????? ?? ???????? ???????????? ?????????
	???????? ?????????????? ????????? ??????? ?? ???????? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ????? ? ????, ??????? ? ? ???????? ???????????????? [4]. ?? ? ????????? ?? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?? ?????????? ?? ?????? ???????? [4]. ?????? ?? ???? ?? ??????
	???????? ??????????


	14Valkova454 459.pdf
	??????
	? ??????????? ?? ?????? ?????????? ????????? ? ??
	BEHAVIOUR AT TEST OF DETERMINATION OF
	RESISTANCE TO IMPACT ON SHEETS FOR WATERPROOFING
	With introduction of new European standards a new technical characteristic is created, which is determination of resistance to impact according BDS EN 12691. A new apparatus is created and with it laboratory tests are carried out to determine this techni



	2 Boyadjiev465 470.pdf
	Abstract

	3 Ganev_Godin 471 474.pdf
	Abstract

	rezumeta za krai493 504.pdf
	HALF-UNCOVERED METHOD
	Abstract
	
	
	
	??? ?????????? ?? ???????? ?????
	ON THE DYNAMICS OF FRAME STRUCTURES SUBJECTED
	TO MOVING LOADS
	??????????? ????




	??????
	
	
	
	LENTON MUFFLE JOINTS OF REINFORCEMENT BARS –
	PRACTICAL EXPERIENCE




	Abstract
	
	
	
	? ????????? ?? ????????




	??????
	
	
	
	ON POSTULATE OF PURE SHEAR occurrence IN MATERIAL ELEMENT
	Abstract


	??????



	Abstract
	??????
	Abstract
	??????
	
	
	
	DYNAMIC MONITORING LINKED TO MINING: CASE STUDIES




	Abstract
	
	
	
	
	??????





	THE LOZOLIT COMPOSITION OPTIMIZATION
	ON BASE OF FOAMED GYPSUM
	Abstract
	
	
	
	
	??????

	RECONSTRUCTION OF HANGAR 3 OF SOFIA AIRPORT




	Abstract
	
	
	
	? ???????? ??????? ???????
	??????

	FRAGILITY CURVES OF REINFORCED CONCRETE FRAMES
	WITH FILLING BRICK MASONRY




	Abstract


	6 Nedev.pdf
	??????
	Valentin Nedev 1
	Abstract
	??????????




