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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ЗЕЛЕНИ СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ
Рао Й. Сурампали
Резюме
Дефиницията за Устойчиво развитие е Развитие, което отговаря на днешните нуждите
без компромис по отношение към способността на бъдещите генерации да посрещат техните
собствени нужди. Докладът разглежда главно Зелените Сгради и Зеленото Инженерство. Той
представя обширен преглед на принципите, практиката и технологията на строителството.
Устойчивите сгради, също познати като Зелени Сгради, са важни за устойчивостта изобщо и
за инженернат6а практика. Тяхната функционалност, естетичност, и здравословност,
сигурност, екологично качество и икономичност са насъщни качества на живота и
производителността. Гарантирането на устойчивостта през целия жизнен цикъл на строежа:
планиране, проектиране, строителство, приемане, експоатация, поддържане, обновяване и
разрушаване изисква инженерна експертиза и осигурява важен пазар за инженерното
обслужване и строителните продукти. Този доклад предлага качествено разбиране на
параметрите влияещи на устойчивостта на строежите и на наличните техники за постигане на
устойчивост. Разделите са посветени на екологичните въздействия, жизнения цикъл на
строежите, оценката на екологичния жизнен цикъл и на устойчивата строителна практика.
Устойчивата строителна практика включва: оптимизиране на разположението;
минимализиране на консумацията на енергия; икономично разходване на водата;
използването на екологично чисти продукти; икономично разходване на материалите;
минимизиране на строителните и разрушителни отпадъци; подобряване на качеството на
въздуха в сградата и оптимизация на управлението и поддържането на сградата.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: GREEN BUILDINGS AND CONSTRUCTION
Rao Y. Surampalli 1, Ph. D., P. E, Dist. M. ASCE
The definition of Sustainable Development is Development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. However,
presentation mainly discusses Green Buildings and Green Engineering. This presentation gives a
comprehensive overview of the principles, practice, and technology of planning, designing and
constructing sustainable buildings, and use of green and recycled material for construction.
Sustainable buildings, also known as Green Buildings, are important to sustainability in general and
to the practice of engineering. Their functionality, aesthetics, and healthfulness, safety,
environmental quality and economy are vital quality of life and productivity. Achievement of
sustainability over the whole life cycle of a building, such as: planning, design, construction,
commissioning, operation, maintenance, renovation and removal requires engineering expertise and
provides important market for engineering services and building products. This presentation provides
qualitative understanding of the parameters affecting the sustainability of buildings and the
techniques available to achieve sustainability. Sections are provided on environmental impacts, the
building life cycle, environmental life cycle assessment and sustainable building practices.
Sustainable building practices include: optimizing site potential; minimizing energy consumption;
protecting and conserving water; using environmentally preferable products; reducing material use;
minimizing construction and demolition waste; enhancing indoor air quality, and optimizing
operation and maintenance practices.
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УЯЗВИМОСТ НА ПОВРЕДЕНИ КОНСТРУКЦИИ: КОНЦЕПЦИЯ НА
СЦЕНАРИЙ ЗА СВЪРЗАН НЕЛИНЕЕН АНАЛИЗ
Радомир Фолич, Младен Косич
Резюме
В статията са представени изследвания, които са част от общия подход при анализа за
устойчивост на стоманобетонни скелетни (рамкови) конструкции, подложени на въздействия,
причинени от силни земетресения. Причиненото увреждане изисква адекватни мерки за
рехабилитация. Подобни проблеми са свързани с инциденти при ситуации, като например,
бомбандираните през 1999 г. в Сърбия обекти, пожари или внезапно срутване на един или
няколко конструктивни елементи. Направено е сравнение с класическия подход, където
данните за състоянието на сградата се получават при използване на безразрушителни методи,
чрез вземане на проби, с емпирична оценка или чрез моделиране с помощта на линейни
анализи. В това изследване се представя процедура (алгритъм), която използва крайното
гранично състояние и се изчислява дълготрайността, в съответствие с нормативната уредба.
Това дава възможност за вземане на решение относно състоянието на конструкцията чрез
симулация от взаимно свързани анализи. Разработената процедура се базира на нелинейни
числени анализи, при спазване на принципите за ефективност на противоземетръсното
проектиране. Даден е пример на разработената процедура с 10 етажна сграда, Процедурата
определя адаптивността на системата в случай на инцидент - земетресение. Сградата е
проектирана в съответствие с EN 1992 и EN 1998 и при спазване на всички изисквания при
проектирането. Матрицата на коравината за вертикалните сили се използва като начална
матрица на коравината за нелинеен случай, при който симулирането на срутване на отделни
колони се приема като начална матрица на коравината за нелинеен обикновен статичен анализ
на двупосочно сеизмично действие (X и Y посоки). Анализът съответства на възможностите
на спектралния метод и е съобразен с наредба ATC 40. Оценка за състоянието на сградата е
направена въз основа на пресметнатите глобални и междинни отклонения. Съгласно PBSD
методологията, строителните конструкции са изследвани с прилагане на нелинейни числени
модели, които разглеждат състояние близко до пълно разрушение, Използването
разработената процедура дава възможност за съставянето на надеждни решения за
състоянието на сградата. Това е много полезно за определяне на възстановяването, избор на
стратегия за укрепването или за евентуална смяна на части от статичната система на сградата.
Ключови думи: уязвимост, анализ на риска, надеждност, устойчивост, разрушаване,
строителни конструкции
VULNERABILITY OF DAMAGED STRUCTURES: THE CONCEPT
OF THE SCENARIO OF RELATED NON-LINEAR ANALYSES
Radomir Folić 1, Mladen Ćosić 2
Abstract
The research presented in the paper employed the general approach in the analysis of
robustness of reinforced concrete skeletal (frame) structures in the events of severe damage caused
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by strong earthquakes. Such damage requires adequate rehabilitation measures. Similar problems are
related to incident situations, such as the structures which were bombed in Serbia in 1999, fire effects
or sudden collapse of one or several structural elements. In comparison to the classical approach,
where the data on the condition of the building are obtained using non-destructive methods, by
taking samples, by empirical assessment or by modelling using the linear analyses. In this research is
presented the procedure employing the ultimate limit state and service life calculation, according to
the regulations (Codes), which enables making decision on the structure condition by the simulation
through the scenario of mutually related analyses. The developed procedure is based on the nonlinear numerical analyses, observing the principles of performance based seismic design. The
example of a 10 storey building was used to present the developed procedure which determines
adaptability of the system in an incident situation, which is, in addition, exposed to the earthquake
action. The building is designed according to EN 1992 and EN 1998, observing the capacity design
method calculation. The stiffness matrix for the vertical action effects is used as the initial stiffness
matrix for the non-linear analysis which simulates the collapse of individual columns is used as the
initial stiffness matrix for the nonlinear static pushover analysis for bidirectional seismic action (X
and Y directions). The target displacement analysis were conducted according to the capacity
spectrum method, considering the response spectrum generated according to ATC 40 regulations.
The assessment of the building condition and vulnerability analysis was conducted based on the
calculated global and inter-storey drifts. Regarding that according to PBSD methodology,
performances of the system are considered applying non-linear numerical models, bringing it to the
near-collapse, i.e. collapse state, the implementation of the procedure developed in this manner,
enables making reliable decisions about the building condition. This is very useful for defining the
rehabilitation, strengthening strategies, or for potential partial change of statical system of the
building.
Keywords: Vulnerability, risk analysis, reliability, robustness, structural failure, structural
integrity, performance, redundancy, partial and progressive collapse
1. Introduction
The prevention of collapse is a general safety problem for structural engineering. Various
methods have recently been introduced in structural design in order to minimize risks resulting from
different actions including strong earthquake. Progressive collapse may occur as a result of all kinds
of incidental loads, i.e. schematic event → local damage → progressive collapse. This implies a new
approach to structure safety, often called "the philosophy of structural design" [10]. The location,
type and magnitude of incidental loads are unpredictable variables, therefore it is impossible to
describe their influence on buildings. A progressive collapse is a chain reaction, which occurs after
the damage, or loss of load bearing capacity of a small part of a structure under incidental loads [5].
Recently in structural design was increased attention to provide robustness as properties to withstand
progressive collapse of the structures. Namely, when several structural member suddenly fail due
accident, fire, attack or earthquake and the building collapses progressively (complete failure or
major part of the building) [4] and [6].
Many of the contemporary building codes specify that the consequences of structural failure
should not be disproportional to the effect causing the failure. The level of robustness of a structure
should be analyzed in terms of the causes and consequences of failure; i.e. the consequences of
structural damages should not be disproportional to the original cause. Most important seismic
response parameters influenced on effects of repair methods of RC structures are stiffness, strength
and ductility [1]. The design and details of member and parts is particularly important for achieved
robustness of structures. The Eurocode EN 1990 and EN 1991 [10], [11], [12] provides the general
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principles for achieving structural robustness. Authors in investigation [16] on steel frame structures
established that the number of stories and bays (spans) increased, the capacity of the structure to
resist progressive collapse under lateral loading also increased, because additional elements
participated in resisting progressive collapse.
The paper presents investigation regarding the vulnerability to progressive collapse of a model
representing RC framed building when its seismic design was made according to the provision of the
EN 1992 and EN 1998 using the capacity design method. The aim of those investigations is analysed
performance mention RC frame structure and it’s ability to resist progressive collapse with serious
damage columns in ground floor in different locations under seismic action (different scenario).
Impact of strong earthquake or bomb impact may cause a critical column as a result of overstress and
or buckling to lose a part or whole its load bearing capacity. For realization this aim procedure based
on the non-linear numerical analyses, observing the principles of performance based seismic design
is developed. The example of a 10-storey building was used to demonstrate the developed procedure,
which determines adaptability of the system in an incident situation.
2. Vulnerability and robustness of structures
The consequences of structural failures are divided into: direct and indirect consequences.
Direct consequences related to the vulnerability of the structures. Indirect consequences are related to
loss of system functionality, as result of local failure, and are related to the robustness of the
structures. A robust system has to keep its integrity even in the case of accidental actions.
Relationship between robustness, vulnerability and consequences in term of the risk assessment
framework adopted to analyse the robustness of structures can be present as:
Exposure → Vulnerability → Robustness (COST Action TU0601) [12].
The consequences of failure vary significantly and depend of factors: hazard, property of
structures, and location of damaged element and robustness of structures. Robustness in EN 1991-17 defined the ability of a structure to withstand abnormal events without being damaged to an extent
disproportionate to the original cause. Collapse resistance can be influenced in various ways. One
possibility is through the structural robustness. In a robust structure, no damage disproportionate to
the initial failure will occur. The quantification of robustness or related characteristics such as
vulnerability presented and discussed in [13-17].
Principles and measures necessary for design and evaluation of structural robustness [17] are:
- identification and specification of accidental design situations and actions,
- verification of overall stability and stiffness of a structure,
- verification of vulnerability of structural elements and details,
- indirect design of alternative load paths by means of internal and perimeter, horizontal and
vertical ties.
Guidelines and other FEMA document related to seismic rehabilitation of buildings are given
in [7-9]. Basic principles of risk identification and assessment comprise structural system, type of
structural element (brittle or ductile), identification of hazards and hazard scenarios, probability for
local damage and global failure, quantitative analysis of direct and indirect consequences of damage
and failure. If one or more elements fail, the remaining structure is able to redistribute the loads and
thus prevent a failure of the entire structure. The loss of a major structural element typically results in
load redistributions and member deflections (structural redundancy). It shall be verified that the
structure has sufficient redundancy and possibilities to mobilise so-called alternative load paths.
Redundancy significantly increases system robustness, and is often the only viable means of ensuring
sufficient robustness. Achieving redundancy may be difficult and or expensive, and is therefore often
limited to critical parts of the system [6].
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3. Scenario of related non-linear analyses
The concept of the scenario of related non-linear analyses, presented in this research is based
on determining the structural condition while observing the Performance-Based Seismic Design
(PBSD) principles. The classical approach in the assessment of a damaged structure starts from the
non-destructive methods, sample taking, empirical assessment and design of structures using linear
analyses. The ultimate limit state and service life calculations are conducted according to the
regulations, with contemporary European codes EN 1992 [2] and EN 1998 [3] being primary.
However, these codes do not define in detail the areas in which are considered buildings, which were
during their service life damaged by incident action, such as the effects of the projectiles (structures
in Serbia bombed in 1999), sudden collapse of one or several structural elements and similar incident
situations. On the other hand, the aspects indicated by the European regulations for calculation of
damaged structures, mostly apply to the implementation of linear statical analyses and design of
reinforced concrete (RC) elements. The procedures defining the non-linear analyses of structures are
minimized. In comparison to the European regulations, the American regulations FEMA 273 [7],
FEMA 274 [8] and FEMA 356 [9] consider the assessments of conditions and rehabilitation of the
structures, which were exposed to earthquake action in detail. However, they do not take in
consideration other incident actions and relatedness of numerical models before and after sustaining
damage. For the purpose of clearer defining and more accurate calculation of a such complex
problem, the scenario of related non-linear analyses is developed, which must be performed in order
to make adequate decisions on the condition of the structure. In figure 1 is presented a flow chart of
scenarios of the related non-linear analyses.
In the first part, the calculation is conducted implementing the linear static analysis (LSA) and
spectral modal analysis (SMA). Further, by designing in compliance with EN 1992 [2] and EN 1998
[3] codes, the necessary reinforcement in RC cross-sections is determined. In the second part a new
3D model of building is created for the non-linear analysis. At the first step of the second part, the
static effects in the cross-sections of the structures are calculated only for vertical gravity actions
(dead, super dead, live and similar loads). The system stiffness matrix at the end of this analysis is
used as the initial stiffness matrix in the non-linear static pushover analysis (NSPA) for bidirectional
seismic action (X and Y directions), which is conducted in the second step of the second part. As a
non-linear response of the system the pushover curves, target displacement, forces and moments in
cross sections, global drift (DR) and inter-storey drifts (IDR) are obtained. In the third part, the
simulation of incident action on the structure is conducted, so the action causing decreases of bearing
capacity, stability and serviceability of individual columns. The system stiffness matrix of the
previous analysis is used as initial stiffness matrix of the non-linear analysis (NA) which simulates
structural damage. In this case, development of non-linear strains in the system can be monitored, as
well as the redistribution of static influences in the system. It is of particular importance that such
analysis can serve for monitoring of plastic strain in the zone of severely damaged columns, i.e.
monitoring of development of plastic hinges on the beams that are located in the local collapse zone.
The number of possible scenarios n of structural damage and collapse of individual columns can be
considerable. In the fourth part, the system stiffness matrix at the end of the structural damage
analysis is used as initial stiffness matrix of NSPA analysis for bidirectional seismic action (X and Y
direction), whereby the pushover curves are obtained as non-linear responses of the system, as well
as target displacement, forces and moments in cross-sections, global and inter-storey drifts. Upon the
completion of the structural calculation according to all the predefined scenarios, it is determined
whether it is necessary to rehabilitate the structure, strengthen or partly alter the static system in the
column collapse zone. If it is necessary to conduct some of the proposed procedures, the structure is
redesigned, and possibly the procedure is reiterated for the purpose of verification and comparison of
the obtained solutions. As it can be noticed, the calculation of the damaged structure conceived in
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this manner, simulates the realistic behaviour in the conditions of action and of incident situation and
seismic actions, by firstly exposing the structure to the action of the gravitational load, and then by
exposing the structure loaded in this way to the incident action. After that, the vulnerability of the
structure is verified on the deformed and damaged structure, while the gravitational load is just
transferred from the initial analysis to the following ones, and the incident and seismic action are
defined in the corresponding analyses.
3D model of building
EN 1992, EN 1998:
LSA + SMA
3D model of
building NA
(permanent load)
accidental
action

3D model of
building NSPA
(seismic load)

- pushover curve,
- target displacement,
- forces and moments,
- DR and IDR

for i=1 to n
(scenario)
3D model of
damaged building
NA
(permanent
3Dload)
model of
damaged building
NSPA
(seismic load)

i=i+1

new
design

- pushover curve,
- target displacement,
- forces and moments,
- DR and IDR

if i=n

no

yes
- repair,
- strengthening,
- change static system

yes

no
end
Figure 1. Flow chart of scenarios of the related non-linear analyses
4. Numerical analyses
Verification of the developed scenario of related non-linear analyses is performed on the
example of a 10 storey buildings with a frame static system. In figure 2 are displayed the 3D model
and layout of a 10 storey building. Previously the building was designed in compliance with
18
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EN 1992 [2] and EN 1998 [3] codes, taking into consideration the calculation concept according to
the Capacity Design Method. The floor plan dimensions of the buildings are 36 x 24 m, while the
dimensions of a bay are 6x6m. The building is designed for concrete class C25/30. From the ground
floor to the fifth floor, the dimensions of the external columns are 50x60cm, and of the internal ones
60 x 70cm, while from the fifth floor to the tenth floor, dimensions of the external columns are
40 x 50cm, and of the interior ones 50 x 60cm. From the ground floor to the fifth floor, the
dimensions of the beams are 35x60cm, and from the fifth floor to the tenth floor they are 30 x 60 cm.
The thickness of floor slabs of all storeys is 20 cm.

Figure 2. 3D model and layout of the 10-storey building
The building load is calculated as a permanent one (dead weight of the structural building
elements and the additional permanent load g = 3 kN/m²), useful (occasional p = 3 kN/m²) and
seismic load. The building was designed for the return period of reference seismic action of
T = 475g, design ground acceleration ag = 0.3g, ground type C, ductility class DCH and behaviour
factor q = 5.85. The building is insensitive to torsion since the stiffness centres coincide with the
centres of mass of all the floors and are located along one vertical. However, in calculation of
seismic effects, and additional value of eccentricity of 5% is assumed for both orthogonal directions,
so for the seismic combinations, it can be considered that the building is moderately sensitive in
terms of torsion. Seismic combinations are calculated for the bidirectional action of the earthquake.
The number of characteristic modes, which was taken in consideration is 30, while in calculation of
the static influences the P-Δ effects are taken in consideration as well. In all the nodes, the criterion
that the ratio of the sum of the moments on the ends of the columns and the sum of the moments on
the ends of the beams is higher than 1.3 is satisfied. Since structural system of the building is formed
by columns and beams as linear elements, and slabs as surface elements, such buildings belong to the
group of non-stiff and movable systems. For these systems, it is very important to limit the relative
inter-storey drift according to drv ≤ 0.01h, where h is the height of the floor, v is reduction factor
which takes into consideration the lower return period of the seismic event and refers to the limit
state of serviceability, dr design inter-storey relative horizontal drift, calculated as the difference
between mean horizontal drifts ds at the top and the bottom of the observed floor [3]. In figure 3a are
presented the global drifts DR of the 3D model of the frame building calculated using LSA and SMA
analyses whose maximum values are lower than 0.2%, while in the figure 3b are presented interstorey drifts IDR of the 3D model of frame buildings and ultimate drift values according to the
previous expression, in the functions of the inter-storey drift IDREC8 for X and Y directions.
Maximum values of inter-storey drifts are lower than the limit value of the inter-storey drift IDREC8
for v = 0.5.
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a)

b)

Figure 3. a) global drifts DR, b) inter-storey drifts IDR of the 3D frame building model
The sudden removal of a load-bearing element, ground floor column in this analysis, generates
in the damaged structure dynamic effects and structural response is non-linear. Following the linear
elastic analysis, a Damage-Capacity Ratio can be computed for each structural element [14]. In this
paper we used performance criteria. The scenario of column collapse was conducted by elimination
of individual columns of the ground floor of a 10-storey building. In figure 4 are presented nine
scenarios of collapse states of ground floor columns (or sudden removal corner, edge and internal
columns), with the following possible options:
- the scenarios displaying collapse states of outer columns only correspond to the possible
damage of these columns due to the terrorist action comprising detonation of explosive in a
vehicle parked in the immediate vicinity of the building,
- the scenarios displaying collapse states of inner columns only correspond to the potential
damage of these columns due to the terrorist action comprising detonation of explosive
planted inside the building,
- the scenarios displaying collapse states of both interior and exterior columns corresponds to
the possible damage o these columns due to intensive earthquakes.

Figure 4. Scenarios of building damage (collapse of ground level columns)
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In figure 5 are presented NSPA pushover curves for the conducted NSPA analyses and for
undamaged buildings and for nine predefined scenarios. The non-linear behaviour of the buildings
for the X direction was considered separately from that considered for the Y direction. In case of the
X direction, the displacement of the highest node of the building in the centre of mass for the degree
of freedom (DOF) in the X direction was monitored, while in case of the Y direction the
displacement of the highest node of the building in the centre of mass for the degree of freedom in
the Y direction was monitored. In the course of performing the NSPA analyses, bidirectional seismic
action was assumed for each direction using the rule 1EQX+0.3EQY, i.e. 1EQY+0.3EQX. By
considering the bearing capacity in the non-linear domain, for all NSPA pushover curves, it can be
concluded that it is the highest for the undamaged building, which was to be expected. However,
from the aspect of realized non-linear displacements, maximum displacements were obtained in the
case of the first scenario for the X direction and the fourth scenario for the Y direction. The results
obtained in this way describe the vulnerability level of the building in case when only outer columns
are damaged. Considering initiation of stiffness in the linear domain, it can be stated that not all the
NSPA pushover curves start from the zero. This is the result of application of related non-linear
analysis, which assumes that firstly there were collapse states in the columns and then the NSPA
analysis was conducted. For such scenarios, the level of initial drift is most frequently shifted
towards the positive value. In certain cases, the levels of maximum realized drifts are lower than the
maximum realized drifts, which were obtained for undamaged buildings. In such situations, the
collapse of the buildings sets in sooner, so the lower the level of maximum realized drift, the sooner
the collapse state of the building sets in.
In the second part of the research, target displacement analyses were conducted according to
the CSM (Capacity Spectrum Method), assuming that the response spectrum is generated according
to the ATC 40 [1] codes. In table 1 are presented the calculated target displacement parameters
according to the CSM are presented for PGA=0.3g for the undamaged building and possible
scenarios, separately for the X direction and separately for the Y direction.

a)

b)

Figure 5. NSPA pushover curves for predefined scenarios: a) monitoring of the drift for degree of
freedom in the X direction, b) monitoring of the drift for degree of freedom in the Y direction
Apart from the parameters, such as: the level of target displacement Dt, total shear force of the
ground floor for the target displacement level Vt, effective period of vibrations for the target
displacement level Teff,t and coefficient of effective damping for the target displacement level ξeff,t,
also presented are departures in percents per scenario, in comparison with the model of the
undamaged building. The effective vibration period for the target displacement level ξeff,t corresponds
to the secant period of vibrations in terms of capacity, i.e. in the ADRS (acceleration-displacement
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response spectra) format. This vibration period is considerably higher than the elastic period of
building vibration, since development of elastic-plastic strain in certain cross-sections is taken into
account. The most problematic scenarios for the X direction are the third, fifth and seventh, since for
the seismic demand the target displacement could not be realized (N/A), i.e. capacity of non-linear
deformations of the structure is too small. The most problematic scenarios for the Y direction are the
first, third and fifth scenarios, where target displacement could not be realized, either. For all the
scenarios of the column collapse, the values of effective period of vibrations for the target
displacement level Teff,t and of the coefficient of effective damping for the target displacement level
ξeff,t increase, in comparison to Teff,t of the undamaged building. On the other hand, the total shear
force of the ground floor for the target displacement level Vt decreases in all the scenarios, while the
level of the target displacement Dt increases.
Table 1. Calculated parameters of the target displacement level
according to the CSM method for PGA = 0.3 g

Scenario
Undamaged
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dt (cm)
25.5
29.0
+13.7%
28.9
+13.3%
N/A
26.7
+4.7%
N/A
27.6
+8.2%
N/A
27.6
+8.2%
26.2
+2.8%

Scenario
Undamaged
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dt (cm)
25.4
N/A
28.9
+13.8%
N/A
28.9
+13.8%
N/A
27.3
+7.5%
28.5
+12.2%
28.1
+10.6%
27.1
+6.7%

monitoring X DOF
Vt (kN)
Teff,t (s)
14407.9
2.74
12834.9 -10.9%
2.95
+7.7%
12868.7 -10.6%
2.98
+8.8%
N/A
N/A
13770.6 -4.4%
2.90
+5.8%
N/A
N/A
13674.2 -5.1%
2.91
+6.2%
N/A
N/A
13088.4 -9.2%
3.03
+10.6%
13375.5 -4.8%
2.94
+7.3%
monitoring Y DOF
Vt (kN)
Teff,t (s)
14847.8
2.69
N/A
N/A
13082.1 -11.9%
2.92
+8.6%
N/A
N/A
12980.5 -12.6%
2.89
+7.4%
N/A
N/A
14159.3 -4.6%
2.85
+5.9%
13645.4 -8.1%
2.98
+10.8%
13611.8 -8.3%
2.98
+10.8%
13792.1 -7.1%
2.88
+7.1%

ξeff,t (%)
19.9
20.9
+5.0%
21.3
+7.0%
N/A
21.1
+6.0%
N/A
20.9
+5.0%
N/A
22.1
+11.1%
21.6
+8.5%
ξeff,t (%)
19.8
N/A
20.4
+3.0%
N/A
20.8
+5.1%
N/A
20.7
+4.5%
21.4
+8.1%
21.0
+6.1%
20.5
+3.5%

In table 2 are presented the calculated parameters of the maximum realized displacement level
(pre-collapse state) for the undamaged building and possible scenarios, separately for the X direction
and separately for the Y direction. Apart from the parameters such as: maximum realized
displacement level Dmax, total shear force of the ground floor for the maximum realized displacement
level Vmax, effective period of vibrations for the maximum realized displacement level Teff,max and
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coefficient of effective damping for the maximum realized displacement level ξeff,max, also presented
are departures in percents per scenario, in comparison with the model of the undamaged building. In
this case the values Teff,max and ξeff,max are not uniform (unequivocal), but are both positive and
negative since the maximum displacements are reached in the scenarios, which are both higher and
lower than the maximum displacements of the undamaged building. The total shear force of the
ground level for the maximum realized displacement level Vmax is lower in all the scenarios in
comparison to the Vmax of the undamaged building. The situation is similar for the maximum realized
level of displacement Dmax, except for the first scenario of the X directions and fourth scenario of the
Y direction.
Table 2. Calculated parameters of the maximum realized target
displacement level (pre-collapse state)

Scenario
undamaged
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dmax (cm)
37.9
45.9 +21.1%
29.2 -22.9%
24.7 -34.8%
29.9 -21.1%
28.3 -25.3%
33.8 -10.8%
27.2 -28.2%
28.1 -25.9%
28.7 -24.3%

scenario
undamaged
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dmax (cm)
43.8
23.9 -45.4%
33.7 -23.1%
27.0 -38.3%
46.7
+6.6%
26.1 -40.4%
38.5 -12.1%
35.2 -19.6%
34.7 -20.8%
34.6 -21.0%

monitoring X DOF
Vmax (kN)
Teff,max (s)
14970.3
3.29
13275.6 -11.3% 3.67 +11.6%
13928.3 -6.9%
3.02
-8.2%
12417.1 -17.1% 2.84 -13.7%
13273.8 -11.3% 3.48
+5.8%
13011.5 -13.1% 3.05
-7.3%
13990.0 -6.5%
3.20
-2.7%
13206.4 -11.8% 2.95 -10.3%
13122.8 -12.3% 3.06
-7.0%
13491.5 -9.9%
3.07
-6.7%
monitoring Y DOF
Vmax (kN)
Teff,max (s)
15634.8
3.41
14040.0 -10.2% 2.71 -20.5%
13303.7 -14.9% 3.14
-7.9%
14115.8 -9.7%
2.89 -15.2%
13564.0 -13.2% 3.61
+5.9%
12875.6 -17.6% 2.88 -15.5%
14631.9 -6.4%
3.33
-2.4%
13976.1 -10.6% 3.29
-3.5%
13949.0 -10.8% 3.28
-3.8%
14164.9 -9.4%
3.22
-5.6%

ξeff,max (%)
24.6
25.4
+3.3%
22.4
-8.9%
19.2 -21.9%
24.6
0%
20.6 -16.3%
23.6
-4.1%
21.1 -14.2%
22.3
-9.3%
22.9
-6.9%
ξeff,max (%)
24.9
18.3 -26.5%
22.9
-8.0%
20.7 -16.9%
25.1
+0.8%
18.5 -25.7%
24.5
-1.6%
23.9
-4.0%
23.8
-4.4%
23.7
-4.8%

In the third part are considered global DR and inter-storey drifts IDR for the maximum realized
level of displacement (pre-collapse state). In figure 6 are displayed the drifts for the X direction,
while in figure 7 are presented the drifts for the Y direction. Considering global drifts DR in figure 6a
it can be stated that they are higher in case of the first and second scenarios, in relation to the global
drifts of an undamaged buildings. All the other global drifts are lower. This clearly indicates that the
collapse states develop much earlier, than it is the case in undamaged buildings, except in case of the
first and second scenarios where the ductility value is increased, but, in turn, the bearing capacity of
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the entire building in the non-linear domain is reduced. The inter-storey drifts IDR, presented in the
figure 6b, also indicated the higher values in the first and the second scenario from the ground floor
to the sixth floor. However, all the inter-storey drifts above the sixth floor are almost higher than the
inter-storey drifts of the undamaged building. This clearly indicates the fact that in all the scenarios,
higher values of inter-storey drifts develop on higher floors. From the ground floor to the sixth floor,
the inter-storey drifts are smaller for all the scenarios, except for the first and second scenario, even
though in case of the second scenario they also decrease at the ground and first floor levels. The
lower values of inter-storey drifts indicate a lower level of vulnerability of infill walls of the
building. However, these values of inter-storey drifts should be considered in correlation with the
realized global drifts of the building. As already determined, all the global drifts are lower in
comparison with the global drifts of the undamaged building, except in case of the first and second
scenario, so the higher values of these inter-storey drifts cannot be realized since the early collapse
state sets in.

a)

b)

Figure 6. Maximum realized displacement level (pre-collapse state) of the 3D model of the frame
building for the X direction: a) global drifts DR, b) inter-storey drifts IDR
By considering the global drifts DR in figure 7a it can be concluded that they are higher in case
of the fourth scenario, in comparison to the global drifts of the undamaged building. All the other
global drifts are lower. In a similar fashion, it can be concluded that it clearly indicates that the
collapse states develop much sooner that it is the case for the undamaged buildings, except in the
case of the fourth scenario where the value of the ductility is increased, but the bearing capacity of
the entire building is greatly reduced in the non-linear domain (the lowest in comparison with all the
other scenarios). The inter-storey drifts IDR, presented in figure 7b, indicates somewhat higher
values in the fourth scenario from the third to the seventh floor. However, all the inter-storey drifts
above the seventh floor are almost higher than the inter-storey drifts of the undamaged building.
Similarly to the previous statements, the lower values of inter-storey drifts indicate the lower
vulnerability of infill walls of the building, but these values of inter-storey drifts should be
considered in correlation with the realized global drifts of the building. As already determined, all the
global drifts are lower in comparison with the global drifts of the undamaged building, except in the
fourth scenario, so that the higher values of these inter-storey drifts cannot be realized, since the
24

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

early collapse state sets in.

a)

b)

Figure 7. Maximum realized displacement level (pre-collapse state) of the 3D model of the frame
building for the Y direction: a) global drifts DR, b) inter-storey drifts IDR
5. Final remarks and conclusions
In order to prevent progressive collapse it is necessary to ensure maximum ductility,
redundancy and structural continuity and therefore the capability of a structure to develop alternative
load transfer paths in case a vital element fails 4. A risk in structural engineering is commonly
analysed and evaluated by means of quantitative criteria for identified possible hazard scenarios,
possibilities of the undesired events and cost of damages. Robustness is an emergent concept related
with structural damage tolerance.
In this paper the parameters such as: maximum realized displacement level Dmax, total shear
force of the ground floor for the maximum realized displacement level Vmax, effective period of
vibrations for maximum realized displacement level Teff,max and coefficient of effective damping for
maximum realized displacement level ξeff,max, in percents per scenario in relation to undamaged
structure are analysed. Global drifts DR are higher in case of the first and second scenarios for X
direction and in case of the fourth scenario for Y direction, in relation to the global drifts of
undamaged building. All the other global drifts are lower. This indicates that the collapse states
develop much earlier, than it is the case in undamaged buildings, except in case of the first and
second scenarios where the ductility value is increased, but, in turn, the bearing capacity of the entire
building in the non-linear domain is reduced. The lower values of inter-storey drifts indicate the
lower vulnerability of infill walls of the building, but these values of inter-storey drifts should be
considered in correlation with the realized global drifts of the building. As determined the higher
values of these inter-storey drifts cannot be realized, since the early collapse state sets in.
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ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В
НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Я. Иванов 1, Д. Назърски 2, А. Ковачев 3
Резюме
В началото на настоящия век строителният бранш, в т.ч. и индустрията за производство
на строителни материали, бе във възход и в годините 2007 - 2008 бе достигнат определен
връх. Настъпилата криза (финансова и икономическа) се отрази негативно на целия отрасъл.
По данни на НСИ в началото на 2014 г. (първата година от новия програмен период на
ЕС) се отбелязва раздвижване на строителството, а както е известно, този сектор на
стопанската дейност е един от моторите за излизането от кризата.
На базата на тази ситуация в доклада се прави анализ на състоянието, проблемите и
перспективите на строителната индустрия, в т. ч. и на производството на материали за
строителството, които са един от важните компоненти на прогреса в отрасъла.
Специално внимание е отделено на подготовката на тази индустрия, и ролята на
производството на строителни материали, във връзка с утвърждаващата се тенденция за
развитие на устойчивото строителство на сгради и съоражения, т.е. зеленото строителство.
PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS AT THE BEGINNING OF
21 ST CENTURY – STATES STATE OF ART, PROBLEMS AND PROSPECTS
Ya. Ivanov 1, D. Nazarski 2, A. Kovachev 3
Abstract
At the beginning of present century building branch, including production of building
materials, has been on the way up and in 2007 – 2008 it made the peak.
Occurred crisis (financial and economic) has reflected negatively on the whole branch.
According the data of National Institute of Statistics the beginning of 2014 (the first year of the
program “Europe – 2020”) is marked some stirring in building industry, and as it is known this
industry is one of the motive power for the stepping out of the crisis.
On the basis of cited above in the paper one analysis of the state of art, problems and prospects
of building industry, including production of building materials as an important component of the
progress in this branch, is made.
Special attention is marked off for the preparation of building industry, and the responsibility
of production of building materials, for the endorsing trend to sustainable construction of buildings,
i.e. to green constructions.
І. Въведение
В началото на настоящия век строителният бранш в България беше във възход, с което
се предпоставяше растежа на индустрията за производство на материали за строителството,
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както и на редица други сектори от икономиката. От 2009 г. настъпилата в целия свят
финансова и икономическа криза даде негативно отражение най-напред на строителния
отрасъл и, в частност, на производството на строителни материали и изделия.
По данни на Националния статистически институт в началото на 2014 (първата година
от новия програмен период на Европейския съюз) се отбелязва известно подобрение на
показателите в строителния бранш, което може да се приеме като обнадеждаваща тенденция
за неговото бъдещо развитие.
ІІ. Състояние на производството на строителни материали и изделия.
Производството на строителни материали и изделия в България от 2005г. се базира на
стандарти (БДС EN), които са в сила във всички страни на Европейския съюз. Към не малка
част тези стандарти от страна на Българския институт за стандартизация (БИС) са разработени
т.н. национални приложения, които отразяват някои специфични особености на
производството и окачествяването на даден вид строителни материали и изделия у нас.
ІІ.1. Производство на свързвaщи вещества
ІІ.1.1. Портландцимент
Производството на портландцимент, като базово минерално сварзващо вещество за
производство на различни видове бетони и други композитни материали, се осъществява от
четири завода – “Девня цимент”, “Титан Златна Панега цимент”, “Холсим България” и
“Вулкан цимент”.
Производството на различните видове портландцименти се базира на БДС EN 197[1] и
на редица други стандарти, регламентиращи методите за тяхното изпитване и окачествяване.
Преобладаващият клас, който се произвежда от българските заводи е СЕМ ІІ 42,5, но
същевременно от година на година нараства относителния дял на портландцимент СЕМ ІІ
52,5, от който се произвеждат бетони с якост на натиск не по-малко от 50МРа.
Специално трябва да се отбележи и възможностите за производството на някои
специални видове портландцименти като нискоклинкерен, бързовтвърдяващ, бързосвързващ и
др., които произвеждат някои от циментовите заводи. Същевременно, в последните години се
произвеждат и други видове цименти като несъсъхващи, разширяващи се, тампонажни и др.,
с което в определени случай се изпълняват по-рядко срещани видове работи в строителната
практика.
Най-големия български производител на портландцимент е “Девня цимент”, където в
последните две години се реализира неговото мащабно разширение, чрез което значително ще
се увеличи обема, разнообразието и качеството на различните видове портландцименти.
Годишното производство на портландцимент в последните години е в рамките на 3,5 –
3,8 млн.тона.
ІІ.1.2. Строителна вар
Производството на строителна въздушна вар и хидравлична вар, като свързващо
вещество за зидария и довършителни работи се базира на БДС EN 452 и БДС EN 196 [2],
регламентиращ свойствата и методите за изпитване. Годишното й производство, съгласно
данните на Националния статистически институт [3], възлиза на 1,425 млн. тона.
ІІ.1.3. Гипс и изделия от гипс
Произвежданите годишно количества гипс и изделията от него възлизат на 6,724 хил.
тона. В последните години у нас се произвеждат плоскости гипс – картон и гипс – фазер за
облицоване на стени и тавани на жилищни, обществени и търговски сгради. Не малка част от
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тези изделия е предназначена за експорт .Тяхното производство е във Видин, ТЕЦ „Марица –
Изток – 2”, Варна и др.
ІІ.2. Производство на бетон
Производството на бетон у нас в последните години, след настъпването на
икономическата криза, е значително намаляло в сравнение с периода 2004 – 2009 г. Бетоните,
които се произвеждат се базират на БДС EN 206-1 [4] и редица други стандарти, които го
съпътстват.
Фирмите-производителки на бетон в по-голямата си част разполагат със съвременна
техника и технология за производство на бетонни смеси с желана консистенция, както и на
бетони с различни изисквания по отношение на якостта на натиск, мрозоустойчивостта,
водонепропускливостта и др.
Това което е характерно за последните години е, че нараства относителния дял на бетони
класове С 20/25 и С 25/30, които се използват за строителството на сгради и съоръжения, за
сметка на намаляването на относителния дял на бетон клас С15/20. Изборът от проектантите –
конструктори на бетони с по-висок клас по якост на натиск е продиктуван от използването
като норми за проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокодовете, в които
съществуват завишени изисквания по отношение на якостта на бетона. Годишното
производство на бетон и бетонни изделия е показано в Таб. 1.
Таблица 1
Производство на бетон и изделия [3]
Изделия
1. Бетонни смеси
2. Сглобяеми строителни елементи
3. Готови изделия от бетонни смеси
4. Сглобяеми конструкции
5. Други изделия

Количество (тона)
1668.103
90650
6792.103
39908
51444

ІІ.3. Производство на скални материали и изделия
Нашата страна е богата на варовици, мрамори и гранити и поради това изделия от тези
скални материали са дейност на не малък брой производители. Сравнително голям е
относителният дял на облицовъчните плочи с различна дебелина от врачански варовик,
предназначени за оформянето на фасада и интериори на сгради. Производителите на стенни
облицовъчни и подови настилки на сгради разполагат с голям диапазон от цветове и качества
на мрамори, при което значителна част от тяхната продукция се експортира в чужбина.
Строителни изделия от варовик се произвеждат в региона на гр. Мездра, от мрамор –
гр. Сандански, от гранит и сиенит – София.
Таблица 2
Производство на скални материали [3]
Материали
1. Мрамор и други декоративни варовици
2. Гранит, гнаиси и др. строителни и декоративни скални материали
3. Декоративни скални материали и др.
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67508,5
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Изделията за подови настилки и облицовки на фасади и интериори на сгради,
произвеждани у нас, не отстъпват по качество на вносните от чужбина, но в нашия случай те
не могат да се реализират добре на пазара, поради значително по-ниските цени на вносните
продукти.
Значително количество от скалните материали (варовик, доломит, мраморизиран
варовик, гнайси и др.) се използват от български производители за получаването на трошен
камък, като добавъчен материал за направа на бетон.
Таблица 3
Производство на добавъчни материали за бетон [3]
Материали
1. 1. Естествен пясък
2. 2. Трошен камък и чакъл

Количество (тона)
6 213 223
27 148 577

В последните години относителният дял на производството на трошен камък за направа
на бетон е по-голям от този на естествен чакъл, добит от кариери и реки.
Преобладаващата част от българските производители на добавъчени материали за бетон
разполагат с техника и технология, която гарантира качеството на тези продукти в
съответствие с изискванията на съответните БДС EN стандарти.
ІІ.4. Строителни керамични материали и изделия
Основна част от строителната керамика у нас е концентрирана в производството на
зидарийни тела за стени на сгради, а така също и на керемиди, като хидроизолационен
материал за скатни покриви [5,6].
Taблица 4
Производство на керамични материали и изделия [3]
Марериали и изделия
1. Керемиди, плочи, тухли
2. Керамични изделия
3. Санитарна керамика

Количество (тона)
598 763
12 289
3392

Годишното производство на подови настилки е 415 473 м2.
Освен това, към този тип материали се отнасят и произвежданите от нашата керамична
промишленост облицовъчна и подова керамика от фаянс, теракота и гранитогрес, както и
богатата гама от санитарно-технически изделия за сервизни помещения на база порцелан и
полупорцелан [7].
Зидарийните тела от порокерамика с кухини, разположени перпендикулярно на
разпространението на топлинния поток позволяват да се изграждат фасадни стени с дебелина
30-35 см, които отговарят на нормативните изисквания по отношение на референтния
коефициент на топлопреминаване [8]. На малка част от произвежданите у нас зидарийни
керамични тела с надлъжни кухини имат заначително по-малки показатели на якостните
свойства, а също така и по отношение на тяхната топлоизолационна способност в сравнение с
зидарийните тела от порокерамика. Това в близко бъдеще трябва да мотивира
производителите им да обновят техниката и технологията на съвременно ниво.
30

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

ІІ.5. Строителни стомани
Строителните стомани, които се произвеждат в България са предназначени за
реализирането на стоманобетонни конструкции(армировъчни стомани) [9] и за стоманени
конструкции (горещо валцувани профили, студено огънати профили и ламарини) [10].
Армировъчните стомани клас В235 с гладка повърхност се използват в последните
години в по-малко количество и предимно с диаметър 4÷8 mm. Армировъчните стомани
класове В420 и В500 са масовото производство на армировъчни стомани в предвид на
нормативните изисквания на Еврокод 2 за проектиране на стоманобетонни конструкции.
При профилните стомани в последните години се налага тенденцията да преобладава
производството на студеноогънати профили с квадратно, правоъгълно и кръгло сечение,
които се използват за строителството на олекотени носещи конструкции на обществени,
промишлени, складове и селскостопански сгради.
Сравнително добро е качеството на произвежданите от нашата промишленост ламарини
с трапецовиден профил (ЛТ) и с полимерно покритие, които се използват за направа на
покривни и стенни сандвич-панели, предназначени за търговски, складови и промишлени
сгради.
Таблица 5
Производство на строителни стомани и изделия [3]
Марериали и изделия
1. Пръти от нелегирана стомана
2. Студено изтеглени пръти и профили от нелегирана стомана
3. Сглобяеми метални конструкции
4. Конструкции от стомана и алуминии
5. Кули и стълбове от стомана
6. Резервоари, цистерни и др. от стомана и алуминии
7. Врати, прозорци и касите им от стомана и алуминии
8. Котли за централно отопление

Количество (тона/бр.)
497 746 т
26 979 т
36 012 т
144 390 т
4 204 т
11216 т
318 109 бр.
16849 бр.

ІІ.6. Дървени материаяли
В България през последните години се подържа производство на дървени материали и
изделия от тях, които се използват за строителни цели и/или в процеса на строителното
производство (Таб. 6).
Таблица 6
Производство на дървени материали и изделия [3]
Марериали и изделия
1. Дървени материали за
строителството
2. Дървени конструкции
3. Прозорци
4. Паркетни плочи
5. Кофражни платна и др.
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Количество (тона)
4 732
2 069
96
24
96
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ІІ.7. Хидроизолационни материали
В България в последните години има производство на хидроизолационни материали и
изделия на база битум, полимери, цимент-полимери, бентонит и др.
Битумните хидроизолационни материали от своя страна се подразделят на битумни
хидроизолационни мембрани [11], битумно-полимерни емулсии [12], битумно-полимерни
китове за уплътняване на фуги и др. Би могло да се отбележи, че показателите на физикомеханичните свойства на българските хидроизолационни продукти не се различават от
подобни, внасяни от чужбина.
Полимерните хидроизолационни продукти произведени у нас се подразделят на:
полимерни мембрани (армирани и неармирани) на база поливенилхлорид (PVC) и такива на
база полиетилен високо налягане (НDPE), течни полимерни състави на база полиуретани,
полиакрилни смоли и латекси и др. Тези продукти се произвеждат в съответствие с
изискванията на съответните БДС EN стандарти и по показателите на физико-механичните им
свойства не се различават от подобни вносни продукти.
Циментполимерните хидроизолационни материали се произвеждат от бългрски фирми в
доста широк диапазон на база различни полимерни продукти, които в повечето случай са в
диапазона на 5÷15% от масата на цимента. С тези продукти могат да се изпълняват мазани
хидроизолации на подземни части на сгради и съоръжения на мокри и сервизни помещения в
сгради и др.
Бентонитовите хидроизолационни продукти се произвеждат у нас във вид на
бентонитови мембрани и водоспиращи (waterstop) набъбващи ленти. Тези изделия са
предназначени за изпълнението предимно на външни хидроизолационни системи на
сутеренните части на сгради и съоръжения (метростанция “Г.М. Димитров”) на Софийския
метрополитен, пътни тунели и др.
ІІ.8. Топлоизолационни строителни материали и изделия
Топлоизолационните строителни материали, произведени в България са основно
пенопласти на база експандиран (EPS) [13] и екструдиран (XPS) [14] полистирен и в по-малко
количество на база полиуретан [15]. Тези топлоизолационни изделия във вид на плоскости се
използват за изпълнение на външни топлоизолационни системи на фасадните стени на сгради,
за топлоизолационни слоеве на скатни и плоски покриви за външна топлоизолация на
отоплявани помещения в сутеренните части на сгради. Качеството на топлоизолационните
продукти от пенопласти, произвеждани у нас не се различава от това на вносни продукти от
този тип, които се предлагат на пазара. Най – големите български производители на
пенополистирен са „Пластимо” – Самоков, „Фибрран” – Русе и „Аустротерм” – София.
От топлоизолационните изделия на български производители заслужава внимание
сандвич-панелите (покривни и стенни) с топлоизолационен слой от пенополиуретан или от
плочи от каменна или стъклена вата. С такива сандвич-панели в последните години са
изпълнени редица търговски , складови и промишлени сгради, при което са удовлетворени
съответните нормативни изисквания по отношение на тяхната енергийна ефективност.
Освен разгледаните по-горе топлоизолационни материали, които поради малката
стойност на своя коефициент на топлопроводност (λ) се класифицират като “ефективни” (λ ≤
0,06 W/mK), в България се произвеждат топлоизолационни материали на база газобетон. В
две фабрики на фирма “XELA” се произвеждат зидарийни блокове от газобетон с коефициент
на топлопроводност (λ) в диапазона 0,09÷0,16 W/mK. Предстои през 2014 г. да бъде
реализиран и “ефективен” топлоизолационен материал от газобетон с обемна плътност не
повече от 115 kg/m3 и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,045 W/mK.
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В последните години стъклото все повече се използва в прозорци, защитаващи
жилищата от шум и за подобряване топлоизолациата им. Годишното производство на стъкла е
около 1664 тона.
ІІ.9. Бетонови изделия за оформяне на настилки в градската среда
Тези продукти се произвеждат на принципа на високопресоване в два слоя и предлагат
разнообразие на архитектурните и урбанистични решения, функционалност за тротоарите и
отлична устойчивост на атмосферни условия.Позволяват по-голяма гъвкавост при избора на
цветове и форми.
Основни предимства на тези изделия са:
 дълъг живот;
 голяма издръжливост на изтриваемост- повърхностен износоустойчив слой, при
изграждането на който е използван кварцов пясък;
 по-ниски разходи за преустройство и корекции на инфраструктурата и околния
ландшафт – след изкопни работи плочите и паважа лесно се нареждат отново;
 подобряване на микроклимата в околността и разтоварване на канализационната
система – по-добро отичане на водата в почвата;
 устойчивост на ниски температури и замръзване (не се допускат за разлика от
аналогични продукти) –паважни елементи, благодарение на сухия монтаж и
подобрения микроклимат до който той води, са подложени на по-малки температурни
разлики и респективно са по-устойчиви на студ и топлина.
Вибропресованите бетонни изделия се произвеждат съгласно изискванията на
хармонизирани европейски стандарти [16]. Те са произведени от естествени суровини –
цимент, добавъчни материали, вода, химически добавки. Циментът е портландцимент
(стандарт БДС EN197-1).
За оцветения фин слой се използва високоякостен бял портландцимент, който се
характеризира с висока степен на бялота и чистота на оттенъка, благодарение на което при
оцветяване се получават ярки и чисти тонове.
ІІІ. Материали и изделия, базирани на иновативни технологии
В строителната практика у нас в последните години навлязоха редица нови строителни
материали и изделия, които са базирани на иновативни технологии.
Както вече беше казано в областта на циментите се произвеждат продукти със
специални свойства и предназначение каквито са несъсъхващите и разширяващите се
цименти, а така също и нискоклинкерните цименти, предназначени за циментова
стабилизация на основата на пътни настилки, за хидротехническо строителство и др.
В производството на бетон се реализират макар и все още рядко т.н. самоуплътняващи
се бетонни смеси, които не изискват вибриране при уплътняването им в кофражните форми.
От редица производители на бетон се предлагат високоякостни бетони с якост на натиск
не по малка от 75÷80 МPa, което позволява изпълнението на предварително напрегнати
стоманобетонни греди с дължина над 70 m, а така също и за колони на високи сгради, при
което се постига намаляване на размерите им.
Наноматериалите и нанотехнологиите също навлизат в производството на строителни
композиционни материали на база полимери, както една българска компания произвежда
фасадна полимерна боя, която не се замърсява от аерозолите във въздуха на градовете.
На база на иновации е технологията на българска фирма за изпълнение на
топлоизолационни системи на покриви и фасадни стени на сгради на базата на полиуретан
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експандиран на място (in sito). Чрез тази иновационна технология се постига значително подобра експлоатационна надежност и дълготрайност на топлоизолационните системи на сгради
(фасадни и покривни) на нови и на съществуващи сгради, подлежащи на енергийно
обновяване.
В строителната практика навлизат и редица нови строителни материали, базирани на
иновативни технологии, разработени от чужди компании с представителства у нас, в т.ч.:
 Фасадни лепила; бои и мазилки; хидроизолации за мокри помещения, балкони и
тераси; системи за ремонт и подържане на покривни хидроизолации;
топлоизолационнми плочи и др. [17].
 Худрофобен шперплат;хоризонтални дървени трегери и др. [18].
 Компакт ламинатни плоскости (по ЕN 438 – 6 тип ЕDФ); фиброциментни плооскости;
стъклофибрилни плочи и др. [19].
ІV. Материали и изделия за подобряване на звуковата среда в градовете
В съвременния град е невъзможно да се изолираме напълно от шума. Необходимо е
обаче той да се сведе до определено, поносимо за човека ниво. Интензивността му се измерва
в децибели (dB). Допустимите нива на шума в населинете места у нас са определени
нормативно и съответстват на изискванията на Международната асоциация за борба против
шума.
Защитата от градски шум се осъществява чрез различни мероприятия, по-важни от които са:
 прилагане на градоустройствени и обемно-пространствени решения при
устройственото планиране на териториите;
 използване на ефективни звукоизолиращи строителни конструкции и материали при
строителството на различни видове сгради;
 изграждане на шумозащитни екрани и др.;
За намаляване на нивото на шумовото натоварване в съвременните условия се използват
различни видове шумозащитни прегради.
Вертикалните прегради се изграждат в тежки градски условия и предпазват най-често
териториите за обитаване от транспортно-комукационните артерии. Използват се различни
материали или комбинация от материали – метал, бетон, стъкло, както и абсорбиращи
материали, порьозни или влакнести материали (дърво, пластмаси, вата и др.)
Типичен пример за българските условия е шумозащитния екран по бул. “Брюксел” в
София – особено важен елемент при естакадата в териториториалния обхват на жилищния
район “Дружба”, където преминаването на транспортната артерия е в непосредствена близост
до многоетажни жилищни сгради и територии с големи гъстоти на обитаване. От световната
практика може да се посочи шумозащитния екран по “Третия транспортен възел” в Москва. И
в двата случая шумозащитните екрани са прозрачни, което има значение за възприемане на
средата от живеещите в непосредствена близост и от намиращите се в транспортните
средства.
Растителни екрани се използват в много страни по света. Обикновено се разполагат
близо до източника на шума. Те са устойчиви на вятър. Отличават се с добра абсорбционна
способност по отношение на шума. Имат безспорни декоративно-естетически качества и са
много подходящи в градски условия. Те отразяват, пропускат или поглъщат звука в
зависимост от дендрологичения състав и структурата на растителната групировка.
Зелените прегради с механичен скелет са друг вид прегради. Заемат малко площ
(около 1,5-2,0 m), което позволява де се разполагат близо до източника на шум. Използва се
механичен скелет, представляващ носещ елемент, кана на който се развиват растителни
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видове, които покриват плътно повърхността на преградата. Един от най-често използваните
видове е бръшлянът (Hedera helix L.).
Геопластиките са оформени чрез моделиране на терена във височинно отношение в
близост да източници на шум (най-често между сградите и транспортно-комуникационните
артерии в градската среда, и особено в жилищните райони). Представляват комбинация от
земен насип и растителност. Строят се лесно. Известни са още по названието – насипни
екрани. За този вид прегради обаче, са необходими по-големи площи между застроените
територии и транспортни артерии.
Модулни и бетонни екрани се изграждат от модулни елементи от няколко вида
профили. Те се озеленяват по цялата дължина с ниски и пълзящи храсти. Подходящи са
повече за извънградските територии.
Във всички случаи трябва да се търси природосъобразна обстановка, за да се впишат
успешно в околната среда.
От направени изследвания за ефективността на шумозащитните екрани чрез използване
на растителност се стига до извода, че зеленината намалява нискочестотните вълни – доказано
е, че транспортът, който е доминиращ източник на шум в градски условия се характеризира с
отделяне на вълни от ниско и средночистотния спектър.
V. Проблеми и перспективи при производството на строителни материали и
изделия.
Произведените в България строителни материали и изделия, както вече беше отбелязано,
по своите строително-технологически качества не се различават от тези, които се внасят от
чужбина. Това е обяснимо, тъй като производството и контролът на качеството на
произвежданите у нас строителни продукти се базират на БДС EN стандарти, които са в сила
във всички страни членки на Европейския съюз. Но все пак трябва да се отбележи, че
българските производители на строителни продукти в редица случаи са поставени в тежка
ситуация от дъмпингови цени на вносните продукти, при което техническите качества на тези
продукти често не отговарят на тези, декларирани от дистрибуторите им. Тук е мястото да се
обърне внимание на контролните органи, като Агенцията по метрологичен контрол, ДНСК и
фирмите, упражняващи строителен надзор при изпълнението на строителни обекти, както и
при реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения.
Специално внимание бихме искали да обърнем на проблемите при производството на
бетон. В годините след 2009 г., когато настъпи икономическата криза, намаленият обем на
новото строителство на жилищни и обществени сгради доведе до съществено намаление на
производството на бетон. Това от своя страна позволи на инвеститорите и на строителните
фирми да предявят изисквания към производителите на бетон за намаляване на неговата цена.
В такива условия не малко бетонови заводи бяха затворени, а останалата част от
производителите на бетон се насочиха към използването на пепел от ТЕЦ като минерална
компонента на бетонната смес, с която се замества част от портландцимента. В повечето
случаи използваната пепел от ТЕЦ не е сертифицирана и има нерегламентирани показатели на
физико-механичните свойства. Такива бетони с добавка от пепел от ТЕЦ в последствие
показват повишено съсъхване (особено при бетониране на междуетажни плочи на сгради ),
вследствие на което се образуват пукнатини в стоманобетонните елементи, нарушаващи
тяхната проектна носимоспособност и дълготрайност на съответните сгради и съоръжения.
Въпреки наличието на около 20 сертифициращи фирми, оторизирани от МРР да
сертифицират производителите на строителни материали (бетонни възли – над 200; асфалтови
бази – над 30; производство на стоманени конструкции – повече от 150; добив на добавъчни
материали за бетон – над 120; добив на скални материали – над 80; производство на продукти
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за армиране – над 50) не са редки случаите на отклонения в изискванията за съответствието и
свойствата на произвежданите продукти. Тук би следвало да се засили контрола на МРР,
строителния надзор и сертифициращите фирми.
Перспективите за устойчиво развитие на строителния бранш и на производството на
строителни материали и изделия изискват следното:
 От изключителна важност е запазването на националните производствени мощности с
оглед перспективите за излизане на отрасъла от кризата и съхранение на неговата
роля на основен двигател за устойчиво развитие на националната икономика;
 Строителната индустрия и по-специално бетоновото производство следва да се
подготви за изпълнение на директивите за устойчиво строителство и свързаното с
него опазване на околната среда при изграждането на сградите и съоръженията,както
и за изпълнение на заложените показатели за използване на рециклирани материали .
По данни на [20, 21] у нас в разпределението на строителните отпадъци през 2009 г.
най-голям дял се пада на земните и скални материали и на бетона / стоманобетона
(фиг. 1).

Фиг.1. Разпределение на строителните отпадъци по видове
(осреднени данни зая страната) за 2009 г. [20, 21].


Педизвикателство пред строителния бизнес е свързано от една страна със самото
рециклиране на строителните отпадъци (прилагане на нормативната система за
управление отпадъците и изискването за оценяване на съответствието, т.е. на
изискванията на Регламент 305/2011 на ЕС) и от друга – с изпълнение на поставените
цели за оползотворяването на отпадъците за периода 2014 – 2020 г. ( табл. 7)
36

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

Таблица 7
Цели за оползотворяване на строителни отпадъци за периода 2014 – 20120 г. [22]
Наименование на отпадъка

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Бетон
2. Тухли
3. Керемиди, плочки, фаянсови
и керамични изделия
4. Дървесен материал

85%
30%

85%
37%

85%
43%

85%
50%

85%
57%

85%
63%

85%
70 %

30%

37%

43%

50%

57%

63%

70 %

60%

63%

67%

70%

73%

77%

80%

5. Стъкло

27%

36%

44%

53%

62%

71%

80%

6. Пластмаса

47%

52%

58%

63%

69%

74%

80%

7. Желязо и стомана

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

8. Мед, бронз, месинг

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

9. Алуминий

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

10. Олово

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

11. Цинк

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

12. Калай

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

13. Кабели

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

 Следващите предизвикателства пред строителния бранш и производството на
строителни материали и изделия са свързани с;
а/ Широкото приложение в близко бъдеще на посочените в раздел III материали и
изделия, базирани на иновативни технологии;
б/ Подготовката за навлизане в строителната практика на интелигентните материали [23]
и бетоните със самовъзстановяваща се структура [24];
в/ Мащабното навлизане на рециклираните строителни материали [22] и на зслените
материали в строителството на сгради и съоръжения [25].
Заключение
Внимателният анализ на състоянието, проблемите и перспективите за производство на
строителни материали позволява да се направят следните изяоди:
1. На дадения етап националната индустрия за производство на строителни материали и
изделия задоволява потребностите на строителния бранш и издържа на конкуренцията на
вносните такива;
2. Бъдещото устойчиво развитие на строителството и производството на строителни
материали и изделия налага разширяване на асортимента на произвежданите материали и
непрекъснато подобряване на тахните качества;
3. Необходимо е своевременно овладяване на появяващите се иновативни технологии за
производство на строителни материали и изделия с което ще се гарантира конкурентната
способност на произведените продукти както на националния, така и на международния
пазар.
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