
 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 

 

39 

ЛЕКИ БЕТОНИ НА БАЗА ЛЕКИ ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, 

ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО 
 

Николай Баровски 
1
, Иван Ростовски 

2
, Пламен Чобанов 

3
, Любен Лаков 

4
 

 

Резюме 

Добавъчните материали заемат между 70 и 90 % от обема на втвърдения бетон. Логично 

един от начините за влияние върху плътността на бетона е чрез целенасочено използване на 

леки или тежки добавъчни материали. 

Традиционните леки добавъчни материали се получават най-често чрез термична 

обработка, при която се получава експандиране на изходната суровина или чрез използване на 

материали с висока порьозност. 

Една възможност за оползотворяване на стъклени отпадъци е термичната им обработка с 

специално изградена инсталация, при което се получава лек добавъчен материал с много 

ниска обемна плътност, съпоставима с тази на пенопластите. 

В доклада се разглеждат технологични възможности за употреба на новия лек добавъчен 

материал за получаване на леки бетони. Представени са резултати от физико-механични 

изпитвания на получените композитни материали и начални данни за стойността на 

коефициента на топлопроводност, с оглед използването му за ограждащи конструкции. 

 

LIGHTWEIGHT CONCRETES BASED ON LIGHTWEIGHT AGGREGATES 

PRODUCED THROUGH THERMAL TREATMENT OF WASTE GLASS 
 

Nikolay Barovsky, Ivan Rostovsky, Plamen Chobanov, Lyuben Lakov 

 

Abstract 
The aggregates occupy between 70 and 90% of the volume of the hardened concrete. 

Logically, one way to influence the density of concrete is through targeted use of light or heavy 

aggregates.  

Traditional lightweight aggregates are typically produced by thermal treatment, which causes 

expansion of the raw material or by using materials with high porosity. 

One option for utilization of glass waste is their heat treatment in a specially constructed 

installation, which produces light weight aggregate with very low volume density, comparable with 

that of the foamed plastics. 

The technological possibilities of the use of new lightweight aggregate to produce lightweight 

concrete are examined in the recent report. The results from physical and mechanical testing of the 

resulting composite materials and initial data for the value of the coefficient of thermal conductivity 

in order to its use for building envelopes are presented. 

 

Въведение 

Добавъчните материали заемат между 70 и 90 % от обема на втвърдения бетон. Логично 

един от начините за влияние върху плътността на бетона е чрез целенасочено използване на 
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леки или тежки добавъчни материали. 

Историята на леките добавъчни материали от естествен произход започва от римската 

империя и продължава до наши дни с употребата не порьозни магмени скали. За съжаление, 

възможните източници на подобни материали са силно ограничени в рамките на региони с 

вулканична активност [1]. В края на XIХ-век, с развитието на стоманобетона, съчетано с 

липсата на естествени леки материали в развитите индустриални държави започват 

изследвания, свързани със създаването на леки добавъчни материали (ЛДМ).  

В Европа, производството им стартира в началото на ХХ-век и е концентрирано основно 

до порьозиране на доменна шлака, каквато е имало достатъчно, поради значителното 

производство на стомана, обусловено от бурното развитие на индустрията. Подобни леки 

добавъчни материали са получавани до началото на 70-те години на ХХ-век, когато е 

постигнат значителен напредък при пелетизирането и експандирането на доменна шлака, 

поради това съвременните ЛДМ на основа шлака са с гладка нешуплива повърхност т.е. много 

по-подходящи за направа на бетон. 

През 1913 г. в САЩ е установено, че някои глини и глинести шисти набъбват при 

загряване. През 1917 г. в Канзас сити, Мисури, във въртящи се пещи започва производството 

на патентован материал, познат като „хайдит“ (haydite), който е използван за строителството 

на плавателни съдове. Създаването на този продукт е последвано от много други, известни 

като „грейвълайт“ (gravelite), „терлайт“ (terlite), „роклайт“ (rocklite) и др. В Европа, 

производството започва през 1931 г. в Дания, с получаването на LECA (light expanded clay 

aggregate). След това, производството се разпространява бързо в Германия, Холандия и 

Великобритания.  

За съжаление, през 50-те години, производството на глинести ЛДМ постепенно затихва, 

това е обусловено не от свойствата на бетона, получен на тяхна база, а от нееднородността на 

суровините, високи разходи за производство и отделяне на вредни емисии. 

През 50-те години във Великобритания (BRE) е развита технология за получаване на 

висококачествени ЛДМ на основа пелетизирана пепел, резултат от изгарянето на 

пулверизирани битумизирани или твърди горива в топлоелектрическите централи. 

Пулверизираната пепел е остатък от примесите към въглищата, които присъстват в 

състава им, вследствие на ерозия на естествени минерали, които се утаяват във въглищата в 

процеса на тяхното формиране. Налице е сходство между пулверизираната пепел и другите 

глинести минерали, с разликата, че пулверизираната пепел вече е била подложена на 

действието на високи температури (над 1250
о
С), при които се образуват и встъкляват частици, 

познати като ценосфери. 

ЛДМ на база пулверизирана пепел е познат на пазара под името „литаг“ (lytag), неговата 

употреба позволява да се получат бетони с плътност около 1750 kg/m
3
, ако се използва дребен 

добавъчен материал от литаг и около 1950 kg/m
3
, при използване на естествен пясък. 

През 70-те години, в Германия започва производството на ЛДМ на глинеста основа със 

сферична форма на зърната за получаване на леки бетони, с плътност по-ниска от 1800 kg/m
3
, 

популярен под името „лаяпор“ (liapor). Обемната плътност на частиците на този материал се 

движи в диапазона 800 – 1700 kg/m
3
. Това е сериозен пробив в производството на ЛДМ, който 

позволява чрез подходящ подбор на материали да се произвежда лек бетон с желана плътност, 

което дава по-голяма универсалност на употребата му. 

 

Клетъчно и пеностъкло 

Клетъчното стъкло (CG) е неорганичен топлоизолационен материал със затворена 

клетъчна структура. Те се получава главно от стъкло (с високо съдържание на рециклирано и 

отпадъчно стъкло), калциев флуорид, натриев карбонат, железен оксид, манганов оксид, 
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натриев сулфат и натриев нитрат, разтопени при около 1400
о
С до формиране на стъклена 

маса, след което се използва въглерод като експандиращ агент, изпичането става в тунелна 

пещ с последващо бавно понижаване на температурата. Готовият продукт се нарязва на 

блокове и/или плоскости [2, 3, 4]. 

В резултат, клетъчното стъкло се характеризира с ниска плътност и топлопроводност, 

водо- и паронепропускливост, ниска водопопиваемост, негоримост, защита от мухъл, висока 

механична якост, като при това се реже лесно, висока химична устойчивост, освен на 

флуороводородна киселина.  

Клетъчното стъкло не е токсично, има отлична дълготрайност и топлоизолираща 

способност в широк температурен интервал – от криогенни до високи температури [4]. В 

същото време, служи като влаго- и огнезащита. То спада към т.нар. перманентни или 

постоянни топлоизолационни материали, тъй като не е необходимо да се подменя по време на 

експлоатацията на сградите и съоръженията, поради високата си устойчивост в практически 

всякакъв вид условия. Това обуславя широкото му приложение за индустриални 

топлоизолации, като за целта се произвежда вид на профилирани изделия – например за 

изолация на тръби. 

В строителството клетъчното стъкло се използва във вид на плочи и плоскости за 

изолация на подови конструкции, стени и покриви. За покриви се доставят и специално 

профилирани изделия. Поради крехкостта на материала, плочите и плоскостите почти винаги 

са покрити с битум, което донякъде улеснява полагането им. Високата цена на пеностъклото в 

сравнение с останалите топлоизолационни материали е причина то да се използва при 

наличие на значителни натискови и влажностни товари – паркинги или подземни носещи 

съоръжения. 

Със специални носещи функции са тухлите от клетъчно стъкло, които могат да се 

използват за еднослойни външни стени, като отделен слой на многопластови ограждащи 

конструкции или за изпълнение на настилка по подове над неотопляемо помещения. В 

зависимост от предназначението производителите предлагат плоскости от клетъчно стъкло 

със специално оформени лицеви повърхности (една или две) – от покривни мушами, хартия, 

метално или пластмасово фолио. Вътрешността на тези композити се състои от една или 

повече плоскости, които са залепени по челата. Подходящо лепило за целта е битумът, но това 

се отразава върху класа по реакция на огън на конструкцията. 

Пеностъклото се формира при реакция между стъкло и въглерод при висока 

температура, при което се образуват мехурчета от СО2, които застиват в стъклото и му 

придават клетъчна структура. То не съдържа петроло-химически свързващи вещества или 

стабилизатори. Традиционният състав (по обем) на пеностъклото е около 5% стъкло, ~ 95% 

газ (99% CO2, 0.7% H2S, 0.3% N2) [4]. Широко се използва отпадъчно стъкло, при което се 

получава краен продукт с отлични механични и топлоизолационни свойства. 

Пеностъклото е непропускливо за водни пари и е подходящо за изолирани на подземни 

комструкции, в контакт с почва и вода. Поради своята инертност, пеностъклото не гние, не 

служи за основа на мухъл, не се атакува от гризачи и насекоми. Това прави материалът 

идеален за подземни изолации, способни да поемат значително натисково натоварване. В 

зависимост от конкретното приложение пеностъклото може да се оформи във вид на гранули 

с едрина между 2 и 50 mm. 

 

Лек добавъчен материал от пеностъкло 

Поради отличните му топлотехнически и физико-химични показатели пеностъклото би 

могло да се използва както самостоятелно, така и за получаване на лек добавъчен материал, 

предназначен за леки топло- и звукоизолационни бетони. 
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Основната суровина за производството на ЛДМ от пеностъкло са рециклирани битови 

стъклени отпадъци или фрита от стъкламаса предназначена за стъклени изделия. 

Технологията на производство протича в следната последователност. 

Суровината се нарушава на челюстна трошачка и смила в топкови мелници до прах със 

специфична повърхност 3000 - 6000 cm
2
/g (фракция под сито с отвори 63 микрона 80 - 85% и 

фракция от 63 до 100 микрона 15 - 20%). 

От получения стъклен прах се приготвят пеностъклени смеси чрез смесването и 

хомогенизирането му с пенообразуватели. Като най-наложили се в практиката 

пенообразователи са сажди, СаСО3, мрамор (CaCO3) и др. 

За производството на произведените от нас пеностъклени гранули бе използван 1% 

глицерин и 3% водно стъкло, които се добавиха свръх 100% към стъкления прах. 

Получената пеностъклена смес се гранулираше на гранулатор чрез водно стъкло с модул 

06-07. Получените гранули се изсушаваха в сушилня в продължение на два часа. 

Гранулите постъпват в тунелна пещ за разпенване стабилизиране, темпериране и 

охлаждане. Това се осъществява посредством подаващо и дозиращо устройство на гранулите 

върху лентов транспортьор, който преминава през пещта. Разпределението е такова, че след 

протичане на процеса на разпенване да не настъпи допиране и слепване на получените 

пеностъклени гранули. Процеса на разпенване протича за 5 - 10 минути .Големината на 

получените изделия зависи от големината на заготовките и се движи от 10 до 25 mm (фиг. 1). 

Експериментален производствен участък за производство на черни, бели и цветни 

пеностъклени гранули е изграден във фирма ИНХОМ ООД, гр. Белослав, обл. Варна. 

Предстои промишлено внедряване. 

 

 

Фиг. 1. Едър добавъчен материал от отпадъчно стъкло 

 

Както е видно от снимката по-горе, формата на гранулите на лекия добавъчен материал е 

обла, а повърхността им гладка, практически без наличие на открити пори, а вътрешността 

наподобява застинала пяна. Материалът се характеризира с изключително ниска обемна 
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плътност, като в свободно насипано състояние може да достигне до 10 kg/m
3
 т.е. значително 

по-ниско от всички налични на пазара леки добавъчни материали за бетон. 

Най-важната топлотехническа характеристика на топлоизолационните материали без 

съмнение е коефициентът на топлопроводност λ, който представлява количеството топлина, 

което преминава през материал с напречно сечение 1 m
2
, дебелина 1 m, за време 1 S, при 

температурна разлика от двете страни на материала 1К. 

 

 
  

 

 
              

   

           
 
 

  
 (1) 

 

От около година в УАСГ е въведен в редовна експлоатация микропроцесорен уред за 

измерване на коефициент на топлопроводност (фиг.2) , който покривa изискванията на ASTM 

C 518, БДС EN 12664 (ISO 8301) и БДС EN 12667 [5, 6, 7, 8]. 

Много съществена опция на апарата е, че може да работи са материали в насипно 

състояние, какъвто е лекия ДМ от пеностъкло. 

Получената стойност за изследваната фракция 16/20 mm, в насипно състояние, заедно с 

празнините, e 0.0887 W/mK. 

 

 

 

Фиг. 2 Апарат за измерване на коефициент на топлопроводност 

 

При изготвянето на леки бетони, на база леки добавъчни материали основен проблем от 

технологично естество е хомогенизирането на материалите. Той е породен от голямата 

разлика в плътността между отделните компоненти на сместа.  

Преди първите експерименти съществуваха опасения от бърза загуба на подвижност, 

каквато се наблюдава при бетоните с леки добавъчни материали, поради значителната 

водопопиваемост на последните. 

Друга потенциална опасност е вероятността леките материали да „изплуват“ на 

повърхността на пресния бетон и той да не може да бъде хомогенизиран. 
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Фиг. 3 Макроструктура на лек бетон на база лек добавъчен материал от пеностъкло 

За да се предотвратят тези нежелателни явления в лабораторните замеси бяха вложени 

добавки за повишаване на вискозитета на циментовата паста и за въздуховъвличане (над 2%). 

Получените резултати показаха, че предприетите мерки са адекватни. Бяха изготвени проби 

от безпясъчен бетон, с плаваща структура – лек добавъчен материал в разпенена циментова 

паста (фиг. 3). Впоследствие се оказа, че е достатъчно само влагането на въздуховъвличаща 

добавка за преодоляване на проблема с разслояването, а загуба на подвижност не настъпва. 

Якостта на натиск на бетона, показан на фиг. 3 е 2 МРа, като тя изцяло се определя от 

количеството и качеството на циментовата паста и степента на запълване на празнините 

между зърната на ЛДМ. 

По този начин може да се получат леки бетони с обемна плътност от 200 до 900 kg/m
3
, в 

това число и безпясъчни. 
 

Потенциално приложение 

Първоначалните идеи за приложение на новия материал са свързани с 

шумозаглушителни заграждения около пътни артерии и ЖП линии (фиг.4.). Тук са възможни 

два подхода. Първият е да се изливат блокове от лек бетон, които на по-късен етап да се 

нарязват на плочи, като по този начин се получава повърхност с висока открита порьозност, 

която да разсейва звуковите вълни. Втория подход е да се работи с безпясъчен бетон (pervious 

concrete), при веднага се получава материал с висока порьозност и грапава повърхност. 

Това съвсем не означава, че получения лек добавъчен материал не можа да се използва 

за топлоизолации на сгради и съоръжения – самостоятелно, като насипен материал или като 

компонент на леки топлоизолационни бетони. 
 

  

Фиг. 4. Шумозаглушителни бариери около пътища 
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Заключение 

Една възможност за оползотворяване на стъклени отпадъци е термичната им обработка с 

специално изградена инсталация, при което се получава лек добавъчен материал с много 

ниска обемна плътност, съпоставима с тази на пенопластите – до 10 – 15 kg/m
3
 в насипно 

състояние. Коефициентът на топлопроводност на материала е 0,087 W/mK, като вероятно 

стойността е значително по ниско, ако се разглежда отделното зърно. 

Материалът се характеризира с обли зърна, с гладка повърхност, които не абсорбират 

вода, поради затворения характер на порьозната им структура. По този начин се избягва 

проблема с бързата загуба на обработваемост, характерен за леките бетони, на база леки 

добавъчни материали.  

Употребата на новия продукт позволява получаването на леки и безпясъчни бетони, с 

плътност меняща се в широк диапазон. 
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ВИДОВЕ ПРЕВРЪЗКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ С 

БЛОКОВЕ ОТ АВТОКЛАВЕН КЛЕТЪЧЕН БЕТОН 

 

Евгения Богданова 
1
 

 

Резюме 

Използването на плътни блокове и блокове с кръгли отвори от автоклавен клетъчен 

бетон имат приложение при безкофражната технология на изпълнение на вертикални 

стоманобетонни елементи. Поради геометричните размери на зидарийния блок и 

местоположението на отвора е необходимо конкретизиране и правилен избор на вида на 

превръзката. 

Представените вариантни решения биха улеснили практическата работа при 

изпълнението на зидани конструкции с блокове с отвори от автоклавен клетъчен бетон. 
 

Ключови думи: автоклавен клетъчен бетон, превръзки, зидани конструкции, 

безкофражна технология 

 

WALL BONDS TYPES IN THE MASONRY WITH 

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE BLOCKS 

 

Evgenia Bogdanova 
1 

 

Abstract 

Solid and hollow blocks (“O” blocks) of autoclaved aerated concrete can be used in the 

technology for non- formwork building for vertical concrete elements. According to the dimensions 

of the block and the location of the hole, it is necessary to properly define and choose the type of the 

wall bonds. 

In the present article are shown several options which would facilitate the practical work in the 

performance of masonry structures with hollow blocks of autoclaved aerated concrete. 
 

Keywords: autoclaved aerated concrete, wall bonds, masonry, Technology for non-formwork 

building 

 

Въведение: 

Автоклавния клетъчен бетон е материал произведен от естествени суровини- кварцов 

пясък, чист клинкерен цимент, негасена вар и вода. Като порообразувател се използва 

алуминиева паста, а като регулатор на процесите за свързване и втвърдяване -суров гипс. 

Предимствата при използването на този вид материал за зидани конструкции са ниско 

собствено тегло, висока носимоспособност на блоковете, добра топлоизолация, лесна 

обработка.  

Основното използване на блоковете от автоклавен клетъчен бетон е за изграждането на 

носещи и ограждащи зидове. Изследванията показват, че блоковете с кръгли отвори имат 

приложение при безкофражната технология на изграждане на вертикални стоманобетонни 

елементи. 

Както всяка една конструкция, за правилното и функциониране е необходимо да са 
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изпълнени нормативните изисквания. Когато става въпрос за технология на изпълнение на 

зидани конструкции, акцента пада върху правилното изпълнение на зидарийните превръзки. 

 

2. Нормативни изисквания: 

Блоковете за зидария трябва да са свързани с разтвор  в соътветствие с доказаната 

практика, като за да се осигури действието на стената като един конструктивен елемент, то 

блоковете трябва да се застъпват в съседните редове, съгласно посочените в таблица 1 

нормативни изисквания. 

Допълнителните изисквания при неносещи стени, които се допират до носещи, се 

допуска диференциална деформация от пълзене и съсъхване. Ако превръзките на тези стени 

не са заедно, то е необходимо връзката да позволява диференциална деформация. 

Таблица 1 

 „Норми за проектиране на 

зидани конструкции” 
„Еврокод 6” 

Дебелина на 

хоризонтална 

фуга 

8-12 mm 
обикновен разтвор           6 -15 mm 

разтвор за тънък слой      0,5-3 mm 

Дебелина на 

вертикална фуга 

10 mm* 

*с изключение телата с длъб и зъб 

обикновен разтвор           6 -15 mm 

разтвор за тънък слой      0,5-3 mm 

Разместване на 

фугите по 

височина 

min  ¼ L 
 

 

250 max 0,4 ;40

250 max 0,2 ;100

при h mm h mm

при h mm h mm




 

 

min 1/4L

L

 

a

h

 
 

Сравнение на нормативинте изисквания  спрямо дебелините на фугите и тяхното 

разместване по височина 

 

3. Проблеми: 

При изграждането на зидани конструкции от блокове от автоклавен клетъчен бетон най- 

често се използва надлъжна превръзка фигура 1, като разместването на фугите по височина 

трябва да бъде съобразено с данните от таблица 1. 
 

     Фигура 1 

Когато се използват блокове с отвори, в зависимост от местоположението им в 

различните възли – в прав участък, Г - образен възел, Т- образен възел, Х - образен възел 

разминаването на фугите по височина не винаги е възможно, поради геометричните 

особености.  
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4. Решения: 

Различните производители предлагат разнообразна номенклатура на блокове от 

автоклавен клетъчен бетон с кръгли отвори. В настоящия доклад акцента пада върху тези, 

произвеждани в нашата страна. 

На фигура 2 са дадени геометричните размери на плътни блокове, като размерът d е 

съответно 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 350 мм. На фигура 3 са посочени 

размерите на блокове с кръгли отвори, произвеждан в България, срещащи се под 

наименованието “О” блок. 

 

Фигура 2                                                                   Фигура 3 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Фигура 4    Фигура 5    Фигура 6 
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Фигура 7    Фигура 8    Фигура 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10                                                                  Фигура 11 
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Фигура 12 

 

 

 

    Фигура 13 

Легенда: 

1. блок с отвор 

2. вертикална армировка 

3. стреме 

4. армировка за осъществянате на превръзка 

5. разтвор за тънък слой 

6. блок без отвор 

 

5. Анализ 

Производството на блокове от автоклавен клетъчен бетон с кръгли отвори се извършва 

само с асиметрично разположение на отвора. Това води до някои проблеми при част от 

блоковите превръзки. 

На фигура 4 - Г образен възел  и фигура 5 – прав участък са дадени варианти, при които 

се използва надлъжна превръзка. Това е решение, което дава едно добро разминаването на 

фугите по височина. Прилагат се в случаите , когато се изграждат външни носещи зидове, при 

външен ъгъл и по дължината на стената. При тях превръзката се изпълнява, като остта на 

отвора на “О” блока остава в едно направление, а тялото му се полага последователно в 

едното и другото направление. 

На фигура 6, 7 и 8 са дадени решения на, Т- образен възел при еднаква дебелина на 
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пресичащите се стени. 

Решението, дадено на фигура 6 осигурява добра съвместна работа на двата 

перпендикулярни зида. В допълнение е възможно да се направи връзка, изпълнена от 

стремена между двата вертикални стоманобетонови елемента, които ще бъдат изпълнени в 

отвора на всяка хоризонтална фуга – фигура 12. 

Недостатък на това решение се явява големия преразход на материал. 

На фигура 7 е дадено решение с използването на блок със симетричен отвор. Решението 

е семпло и технологично, осигуряващо добро разместване на фугите по височина. Недостатък 

на това решение е липсата на номенклатура за производсто на този вид елемент и 

допълнтелното изискване при изготвяне на спецификация да бъде отразен точния брой на 

този вид възли и броя н азидарийните блокове. 

На фигура 8 е дадено  решение с използване на армировъчни пръти, които да осигуряват 

монолитна връзка между зидарийните блокове и по този начин да се “премести” вертикалната 

фуга, като се осигурява необходимото разминаване на фугите по височина. Детайл на 

изпълнение на връзката със закотвящ елемент е даден на фигура 13. 

На фигури 9 и 10 са дедени решения на Х- образен възел, при пресичане на стени с 

еднаква дебелина. Аналогично, решенията които могат да се използват са , чрез използване на 

заковящ елемент фигура 8 или използването на блок със симетрично разположен отвор. 

Предимствата и недостатъците са описани по- горе. 

На фигура 11 е дадено решение на Т- образен възел, при различна дебелина на, както 

следва 35 см и 25 см за перпендикулярния зид. Решението е комбинация от закотвящ елемент, 

монтиран по височина съгласно схемата и допълнителна обработка на блока на всеки 2/5/7... 

ред. 

 

6. Изводи и препоръки 

Предложените варианти на превръзки на различни видове възли дават насоки за 

решаване на някои проблеми, свързани със спазването изискването за разминаване на 

вертикалните фуги, което се явява основен проблем при този вид блокове. Препоръките и 

насоките , които могат да бъдат дадени са относно производството на блокове с отвори и по-

специално включване в номенклатурата на производителите на блокове със симетричен 

отвор, както и направата на допълнителни изследвания относно предложения вариант за 

използване на закотвящ елемент. 
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НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД В НАШАТА СТРАНА И 

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА НЕГОВОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 

 

Цвети Даковски 
1
, М. Динева 

2
 

 

Резюме 

Прави се опит да се откроят някои основни проблеми на състоянието и експлоатацията 

на националния жилищен фонд. Изтъква се икономическият спад и намаляването на 

мащабите на производството в сегмента жилищно строителство на строителния сектор на 

националното стопанство. Открояват се най-важните и проявяващи се като негативни явления 

в тази важна социално-икономическа система. Посочват се икономическите и социални 

последици от наличието на тези негативни явления и от неспиращия процес на тяхното 

задълбочаване. Набелязват се някои неотложни мерки и се предлага предприемането на 

действия от страна на законодателната и изпълнителна власт, както и от цялото общество за 

ограничаването им.  

 

Ключови думи: жилищни сгради, жилища в тях, благоустроеност на жилището, 

жилищен фонд, жилищен пазар, жилищно кредитиране, достъпност до собствено жилище 

 

SOME MAIN PROBLEMS IN ASSESSING THE STATE OF THE SYSTEM OF 

NATIONAL HOUSING FUND IN OUR COUNTRY AND THE PROSPECTS 

FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT 

 

Dakovski Tsveti, Dineva M. 

 

Abstract 

An attempt is made to identify some key issues of the status and operation of the national 

housing stock. Economic downturn is highlighted and also reduction in the scale of production in the 

segment of the housing construction sector of the national economy. Most important and manifested 

as negative phenomena in this important socio-economic system are pointed out. Economic and 

social consequences of the presence of these negative phenomena and the on-going process of 

deepening them are identified. Some emergency measures are outlined and actions are suggested to 

be taken by the legislative and executive authorities, as well as the whole society to curb them 

 

Key words: residential buildings, dwellings, public utilities housing, housing, housing market, 

mortgage loan, accessibility to their own home 

 

1. Въведение 

Националната жилищна система на нашата страна включва, по данните от 
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преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. общо 3 887 149 броя жилища. 

От тях в градовете в 766 438 жилищни сгради са ситуирани 2 566 601 броя жилища или 66,2 % 

от всички налични жилища в страната. 

Основната част от жилищата са частна собственост на физически лица - това са 96,5 % 

от всички жилища у нас. Една сравнително малка част от жилищата в страната се явяват 

държавна или общинска собственост, а 0,5% са собственост на търговски дружества, 

обществени или кооперативни организации или са били необитаеми към момента на 

извършваното преброяване. 

Изчислено на базата на общия наличен жилищен фонд, жилищното потребление в 

Република България е сравнимо с това в развитие страни от Европейския съюз – на 1000 лица 

от населението на страната се падат 529 броя жилища, а броят им като цяло надминава броя 

на домакинствата. Това създава погрешното убеждение, че е постигната относително висока 

степен на жилищна задоволеност и развитието на системата е устойчиво, без да е необходимо 

да се търсят пътища за ускоряването му. Това не е така, тъй като жилищата са разположени 

неравномерно по територията на страната, а 14,5% от тях са необитаеми. Много от тези 

жилища се намират в райони, считани за непривлекателни за обитаване, без основните 

благоустройствени елементи, изоставени или в недобро конструктивно и експлоатационно 

състояние. Освен това у нас само около една трета част от всички жилища се обитават само от 

едно семейство в качеството му на отделно самостоятелно домакинство, а в почти 180 000 

жилища се падат по повече от трима обитатели в една стая.  

Всичко това показва, че в системата на националния жилищен фонд съществуват редица 

проблеми и е необходимо те да се дискутират и да се  търсят пътища за нейното устойчиво 

развитие. 

 

2. Изложение 

Настъпилите през последните изтекли кризисни години промени в икономическата 

обстановка в страната като цяло и при бизнес средата в строителния сектор на националното 

стопанство и неговите отделни сегменти много осезаемо се отразиха специално върху 

жилищното строителство. Спадът при него е значителен и се дължи не само на намалялото 

търсене поради по-ограничените възможности на гражданството и въздържането от 

потребителски разходи, но и на стесняването на полето  на предприемаческата инициатива в 

тази специфична и силно влияеща се от общата стопанска конюнктура производствена сфера. 

Намаля драстично броят на регистрираните строителни фирми, сви се обемът на 

проектирането, на пазара има значителен брой нереализирани обекти на недвижимата 

собственост. 

Въпреки някои малки облекчения в системата на ипотечното кредитиране, интересът 

към покупката на новоизградено жилище или такова, вече било в експлоатация, е спаднал 

значително. 

Дори през последната пълна изтекла година – 2013, за която се счита, че е преходна за 

изхода от кризата, официалните данни на Националния статистически институт /НСИ/ 

показват, че спадът в темповете на жилищното строителство не е преодолян. Само за нейното 

последно четвърто тримесечие се наблюдава значителен спад в сравнение на същия период на 

предходната година. През посочения период са въведени в експлоатация 576 жилищни сгради 

или със 103 по-малко спрямо предходния. Това е едно понижение на темповете на процеса на 

изграждане на нови жилищни сгради с 15,2%, а за самите новопостроени жилища в тях с 

18,9%. На фиг 1 е показано как намалява броят на новоизградените жилищни сгради и 

жилищата в тях по тримесечия от началото на 2010 г. 
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Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в тях по 

тримесечия, Източник: НСИ 
 

Показателно е, че специално през последното тримесечие на 2013 г., само 71,0 % от 

новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна конструкция. С тухлена 

конструкция са 26,0% от този общ броя сгради, а с друг вид конструкция са 2,6% от сградите. 

Само 0,4% от тях са със сглобяема стоманобетонна конструкция /ЕПЖС – панелни сгради/, 

което показва, че тяхното изграждане е крайно ограничено и практически пренебрежимо. От 

разпределението на новопостроените сгради през 2013 г. според вида на функционалното им 

предназначение по отношение на типа на обитаване в тях се вижда, че най-голям дял имат 

къщите от еднофамилен или друг тип – те са 67,3%. Многофамилните жилищни сгради с 

жилища от апартаментен тип в тях /т.н. жилищни кооперации/ са съответно 15,3 %, а другите 

видове сгради представляват останалата част от общо 17,4 % от всички новопостроени сгради 

това се вижда в Табл. 1. 

Табл. 1 Новопостроени жилищни сгради по вид 

Година 2011 2012 2013 

Тримесечие I II III IV I II III IV I II III IV 

Общо 688 706 672 883 609 552 559 679 549 561 521 576 

Къщи 491 475 454 598 446 359 381 455 394 391 347 388 

Жилищни блокове/ 
кооперации 133 139 106 131 83 93 100 126 89 106 94 88 

Сгради от смесен тип  13 19 36 47 28 35 28 43 25 27 25 29 

Общежития 2 2 1 4 1 - - 2 1 2 2 5 

Вили 46 70 74 101 51 64 48 52 40 35 53 61 

Сгради на колек-
тивно домакинство 3 1 1 2 - 1 2 1 - - - - 
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Що се отнася до разпределението по области на страната на новопостроените жилищни 

сгради, то подчертано е крайно неравномерно. Съответно най-много жилищни сгради са 

въведени в експлоатация във Варненска област – 111 сгради с 551 жилища общо в тях. В 

Бургаска област са въведени в експлоатация 94 сгради със 728 жилища в тях, а в Пловдивска 

област – 77 сгради с 264 жилища в тях. Област София – град изостава значително от тези 

други най-гъсто населени области на страната и за този период са посочени само 17 сгради с 

общо25 жилища в тях. 

Значителен интерес представлява разпределението на новопостроените жилища според 

броя на стаите в тях. Сравнението между последното тримесечие на 2013 г. спрямо това на 

2012 г. показва, че макар като общ брой да се наблюдава едно намаление, по структура 

ситуацията остава същата – това е показано на Фиг. 2. 
 

 

Фиг. 2 Въведени в експлоатация новопостроени жилища според броя на стаите 

 

От фигурата се вижда, че по-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи – 

39,5 %. Следват тези с три стаи, които са 31,7% от всички тях, като това показва, че в страната 

продължава да доминира търсенето на двустайни жилища. Също тук трябва да се изтъкне, че 

е намаляла и общата полезна площ на всички новопостроени жилища – тя е била през 

последното тримесечие на 2013 г. 192,3 хил. кв. м, което е намаление с 18,5% спрямо същия 

период на предходната година. Само жилищната площ като цяло, която е общо за периода 

121,8 хил. кв. м, също намалява с 16,4 %. В замяна на това обаче, средната полезна площ на 

едно новоизградено жилище нараства спрямо предходния период, макар и много малко, от 

83,3 кв. м на 83,8 кв. м. На Фиг. 3 е показано за последните изтекли четири пълни години как 

се е изменяла общата полезна площ и само жилищната площ на въведените в експлоатация 

новопостроени жилища по тримесечия. 

Един важен индикатор за състоянието на сектора е и броят на издадените разрешителни за 

строеж и съответно започнатото ново строителство на отделни обекти. Те също бележат 

значителен, почти двукратен спад в сравнение с най-силните предходни години.  
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Фиг. 3 Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени 

жилища по тримесечия 

 

Тази картина на забавяне на темповете на жилищното строителство у нас вече започва 

да се отклонява от линията, очертана според главната визия за осъществяването на 

националната жилищна политика. Съгласно нея, на основата на създаването на балансирана, 

съразмерно развиваща се и устойчива жилищна система трябва да се създадат условия за 

достъп на населението до качествени жилища (собствени или наемни). Тези жилища трябва да 

отговарят на съвременните изисквания за да могат да задоволяват нуждите на българските 

граждани. Няма съмнение, че националната визия за развитие и осъществяване на жилищната 

политика на страната трябва да се нареди сред главните политически приоритети, тъй като тя 

има пряко отношение към основните аспекти и изискванията за устойчиво социално-

икономическо развитие. Жилищната система на страната и сегментът на жилищното 

строителство, както част от целия сектор строителство, се проявяват като възлови и особено 

важни във всяка една национална икономика. Те са една изключително важна икономическа 

дейност, тъй като ангажират редица други видове предхождащи ги такива дейности и по този 

начин са един от двигателите на икономическото развитие. 

Общото състояние на системата на националния жилищен фонд се характеризира с 

редица негативни страни, които трябва да бъдат ясно откроени и да се търсят начини за 

тяхното преодоляване 

На преден план тук изпъква лошото, крайно непрофесионално и недобре правно 

регламентирано управление на обектите на недвижимата собственост в качеството им на 

различни видове жилищни сгради и жилищата в тях. Това може да се реши чрез по-строги 

законодателни мерки, чрез въвеждане на професионално управление при желание на 

собствениците и чрез санкции при недобро и отиващо в нарушения управление. 
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С горното е свързано и обикновено се явява негова последица недоброто, неправилно и 

често дори съвсем отсъстващо текущо експлоатационно поддържане на жилищния фонд. Тук 

мерките трябва да бъдат просто драстични – има вече редица случаи дори на жертви в сгради 

в лошо техническо състояние. Необходимо е за нарушаването на изискванията към него да се 

носи не само административна, но и като още по-крайна мярка - наказателна отговорност. 

Незадоволителната енергийна ефективност на сградите е също голям проблем. Те не 

само са енергоемки и недобре топлоизолирани, но и темповете на топлотехническото им 

саниране са незадоволително бавни. Често изпълнението на тази специфична дейност е скъпо, 

некачествено и съвсем откъснато от необходимостта за извършване на едно по-цялостно 

конструктивно и инсталационно съвременно тяхно обновяване. 

Влошава се постоянно и достъпността на населението до жилище, като отношението 

цена – годишен доход се променя в неблагоприятна посока. Това съотношение нараства от 2,8 

през 1989 г. на 6,1 през 2012 г. и прави достъпността до жилищния пазар възможна за не 

повече от една десета част от потенциалните жилищни потребители.  

Поради ред причини, а и по някои национални традиции, гражданите се оказват едва ли 

не закрепостени към своите жилища. Те не проявяват интерес към смяната им с други, 

отговарящи на изменилите се техни потребности, което затруднява развитието на целия 

жилищен пазар. 

Увеличава се концентрацията на обитателите от маргинални групи от населението в 

периферните на градовете жилищни комплекси с влошени жилищни условия и среда за 

обитаване. Това прави там условията за експлоатацията и развитието  на наличния жилищен 

фонд изключително трудни. 

Наред с това се увеличава делът на собствениците на жилища, които не могат да отделят 

необходимите средства, за да осъществяват поддръжка на жилищата си за да бъдат в добро 

състояние и това води до бързата им физическа амортизация. 

Възможностите на гражданите и особено на младите хора да придобият собствено 

жилище са относително малки. Лихвените проценти по ипотечните кредити са по-високи от 

средните такива проценти в развитите страни с функциониращо пазарно стопанство. Вече не 

съществува жилищно–спестовна или каквато и де е друга жилищно–кредитна система и 

жилищното кредитиране е изцяло в полето на дейност на търговските банки. 

Относителният дял на обществения жилищен фонд остава на едно напълно символично 

равнище – 3% от него. Той е разпръснат между други частни жилища в редица обекти на 

етажната недвижима жилищна собственост и това много затруднява неговото ефективно 

управление и техническа поддръжка. 

На практика почти не се отделят държавни бюджетни средства за жилища, а отделените 

са дори под равнището на един процент от тях. Те отиват главно за целите на обслужването на 

наследени стари задължения на държавата, свързани с това. Не съществува въобще някаква, 

даже и с минимални възможности система на жилищно субсидиране или такова за социални 

цели. 

Наличието на всички тези описани негативни явления не очертава пълноценно и 

устойчиво развитие на системата на националния жилищен фонд. Изисква се, след една 

незабавна реакция от страна на законодателната и  изпълнителна власт, да се предприемат 

решителни действия, за да не се стигне до необратими последици. 

 

3. Заключение 

Всички описани по-горе проблеми на системата на националния жилищен фонд са, 

макар и много трудно, но решими. Преди всичко трябва да се повиши отговорността на 

собствениците на жилища. Те трябва да бъдат задължени чрез строги административни и 
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финансови мерки да подържат и експлоатират жилищата си и общите части от етажната 

собственост на едно предварително регламентирано техническо, санитарно–хигиенно и 

обществено допустимо при обитаването им равнище. Много е важно да се усъвършенства 

системата на жилищното кредитиране и ипотечните заеми да повишат достъпността си чрез 

по-поносими лихвени проценти по тях. Защо не и да  се създаде конкурираща ги обществено-

държавна финансова институция, специализирана в жилищното кредитиране и предлагаща 

конкурентни условия. Що се отнася до социалното жилищно строителство, ясно е, че в 

пазарна среда то е много трудно осъществимо. Въпреки това, в един ограничен мащаб и то за 

случаи при възникнали определени крайно тежки обстоятелства, би следвало да има създаден 

поне резервен фонд. 

Проблемите в тази сфера са много, изключително сериозни и дори криещи редица 

опасности за обществото ни. Те вече стоят на дневен ред, а разрешаването им ще бъде 

болезнено и невъзможно без усилията не само на законодателната и изпълнителна власт, но и 

на цялото ни общество. Всяко забавяне ще ги задълбочи и ще доведе до верига от нови, 

свързани с тях проблеми и трудности, както и до влагането на повече ресурси. 
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СТРОИТЕЛСТВО И ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ 

ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА СГРАДИ И Е-ПОРЪЧКИ 
 

Робърт Иди, Алистър Хинен, Джонатан Хол 

 

Резюме 

Една от основните цели в правителствените проекти на Обединеното кралство е 

съвместното прилагане на Информационно Моделиране на сгради (BIM) и E-поръчки. При 

този начин на действие, вида на извършваната работа.не е от значение. BIM е разработен 

предимно за да може по-бързо да се достигне до реалното изпълнение на обекта в сравнение с 

това чрез използване само на традиционните строителни проекти. Настоящата работа 

предоставя практически пример от използването на BIM и Е- поръчки в строителната 

практика.Този пример показва, че когато крайният срок за Е-поръчки не е спазен, се 

затруднява BIM изпълнението - оперативната съвместимост между 3D BIM модели и Е-

поръчката е нарушена. Това показва, че значителни ползи могат да бъдат придобити от 

организациите приемащи nD моделиране. 
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Abstract 

The United Kingdom Government has set targets for the implementation of both Building 

Information Modelling (BIM) and E-Procurement in government projects. The targets set do not take 

into account the types of work involved. BIM was developed mainly for building construction rather 

than Civil Engineering Projects. Civil Engineering is therefore trailing mainline construction in its 

implementation. This paper provides a practical example from industry of BIM use in Civil 

Engineering, details wider research into BIM and e-procurement implementation and looks at 

interoperability between the two. It indicates that the deadline for e-procurement has not been met 

and that the deadline for BIM implementation, 2016, will be difficult to achieve. The interoperability 

between the 3D BIM models and procurement has not been developed to any significant degree. This 

indicates that significant benefits could yet be accrued by organisations adopting nD modelling 
 

Keywords: Building Information Modelling, BIM, BIM Disadvantages, BIM Implementation, 

BIM interoperability 

 

1. INTRODUCTION 

Computer-Aided Design (CAD) is an essential tool for the production of drawings in the 

Architecture, Engineering and Construction (AEC) sector. Since its introduction around 30 years ago 

(Aound et al., 2005a), there have been substantial developments in computing. Now that computers 
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have the capability of easily producing 3D models, Building Information Modeling (BIM) allows 

users to incorporate intelligent information within the 3D model. Van Nederveen et al. (2009) 

describes BIM as a 3D model of information “about the building itself as well as its components, 

and comprises information about properties such as function, shape, material and processes for the 

building life cycle”. Liu and Hsieh (2011) show that rather than “creating drawings from 2D line-

work”, the project model is constructed from elements such as foundations, walls, windows, roofs 

and other elements. This is known as object-based modelling rather than entity-based models formed 

from AutoCAD, Cadkey and MicroStation. As each element in the model is intelligent 

(incorporating details relating to it), the model can provide information relating to all the lifecycle 

activities from pre-contract to demolition. Graphisoft (2012) show that the models can include 

features, among others such as geometry, density, modulus of elasticity, and thermal capacity, in 

addition to economic attributes such as supplier details, unit cost, and delivery lead time. Tse and 

Wong (2004) showed how this could result in automated quantity measurement. The level of detail 

(LOD) required within the model is normally set out using a matrix in the BIM Execution Plan.  

Therefore, the detail in the model will determine the accuracy of the take-off for procurement 

purposes and therefore the price. Another factor is the element of interoperability between the BIM 

model and the pricing software. Little research has been carried out into the link between LOD and 

procurement in the UK in order to provide a universal solution. Prior to investigating elucidations in 

the methods of software for BIM use, the link to e-procurement needs to be examined. To date little 

by way of empirical data has been gathered on organizations that use both BIM and e-procurement in 

the construction process.      

The UK government had already stipulated the implementation of E-Procurement for all 

government construction projects by 2007 and for local authority projects in England and Wales by 

2010. However, Eadie et al (2012) shows that the targets set have been missed on a significant 

amount of UK government projects. This paper seeks to expand on those findings.  

 

1.1. BIM AND CIVIL ENGINEERING 

As BIM was originally developed and used for building construction civil engineering schemes 

have lagged behind in its adoption. The Construction Operations Building Information Exchange 

(CoBIE) formal schema for BIM exchange of data sets has not yet been fully developed for linear 

assets such as roads or railways. Amey Consulting were one of the first organisations to start 

investigating its use for purely Civil Engineering purposes with no structural element. They produced 

a 3D model for Dundonald Park and Ride scheme. The idea was that as a carpark was a basic civil 

engineering project and easily replicable that it would serve as an introduction for the organisation 

and allow comparison with other traditionally produced 2D schemes. Initial assessments show that 

the model will require substantial further work to replicate the benefits in Civil Engineering which 

have already been seen in construction.    

 

1.2. BIM AND E-PROCUREMENT 

One of the issues that has not been fully addressed is the interoperability between the 3D 

model and the pricing software. Bryne et al (2013) suggests an integrated BIM model directly 

updates both the schedule and budget during the change process. They further suggest this can be 

used by a Project Manager to demonstrate to a client how their design decisions impacted on the 

costs and time aspects of a project. While this is the optimum goal of BIM, little research has been 

carried out into whether the UK construction industry is seeking to progress to a seamless transition 

between the two systems. Prior to analysing the transition process this study needed to ascertain what 

BIM software was being used in the industry.   
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1.3. ND MODELLING 

Definition of the term ‘nD modelling’ in construction widens 3D modelling to integrate other 

dimensions such as scheduling, costing, accessibility, crime, sustainability, maintainability, acoustics 

and energy simulation (Aouad et al, 2005). They further show the BIM model can further be used to 

determine all aspects of asset lifecycle management. This is fully supported by Monaghans (2013) 

who say that elements of scheduling and cost also need to be incorporated by the 2016 deadline. 

 

While BIM has been promoted a major drawback of the systems was the lack of 

standardisation across platforms of ‘objects’ created for further reuse. Industry Foundation Classes 

(IFCs) were developed by the International Alliance for Interoperability (IAI) in an attempt to ensure 

data compatibility across the different software programmes. Buildingsmart (2014) state the IFC 

format is registered by ISO as ISO/PAS 16739 and is in the process of becoming an official 

International Standard ISO/IS 16739. (Aouad et al, 2005). In theory, IFC-based objects will allow 

models to be shared across the professions in the integrated design teams. They will further define 

their own elements of the objects within the BIM model. Most of the major BIM systems state that 

they provide IFC support, allowing transfer of data between various formats (AUGI, 2012; Bentley, 

2007). In theory, this should enable the model to continue to evolve after the design phase and 

throughout the building life. However, others such as Ajam et al (2010) state that IFCs are not 

widely used in practice based on three case studies without gathering significant empirical data 

across the industry and further state existing IFC standards need to be revised or extended to get wide 

use. The data gathered in this paper provides empirical evidence that in the intervening years that 

there is still little use of links and interoperability between e-procurement and BIM.  

 

2. RESEARCH METHOD 

This research employed an examination of a case study in Civil Engineering and a structured 

online questionnaire disseminated through Limesurvey™ software. Limesurvey™ provides token 

based survey management to ensure only responses from sample organisations are collected and 

stored in the on-line MySQL™ database. Responses were obtained from construction organisations 

across the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. As companies were 

required to have knowledge of BIM, the sample was taken from Linkedin ‘BIM Experts’ group, a 

social networking group. Telephone contact was used to identify UK construction companies, sift 

and pre-notify. This ensured that organisations were from the UK and carrying out work involved 

with either BIM and / or e-procurement. The UK database produced a total population of four 

hundred and thirty nine (439) organisations. For validity and reliability a survey response of eighty 

two (82) was required from the data collection (Isaac and Michael 1981) to provide a margin of error 

of 0.10%. Ninety six responses to the questionnaire were received of which eighty four (84) 

responses were fully completed. Calculated based on completed questionnaires only, a 67% response 

rate was achieved, deemed “very good” by Rubin, and Babbie (2009). 

 

3. FINDINGS ON BIM IN THE UK CONSTRUCTION INDUSTRY 

3.1. BIM SOFTWARE  

The survey produced empirical data on BIM software preferences within the UK construction 

industry. The statistics are shown in Table 1. 
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Table 1 BIM Software currently used 
 

BIM Software Package Number of Organisations Percentage of response 

Autodesk Revit Architectural Design 33 34.375% 

Autodesk Revit Structural Design 13 13.542% 

Autodesk Revit MEP Engineering 3 3.125% 

Autodesk Navisworks 9 9.375% 

Bentley Projectwise 4 4.167% 

Tekla Structures 1 1.042% 

Archicad 5 5.208% 

Vectorworks Architect 1 1.042% 

Nemetschek Allplan Engineering 1 1.042% 

Autodesk Building Design Suite 1 1.042% 

Causeway BIMmeasure 1 1.042% 

Sketchup  1 1.042% 

AECOsim 1 1.042% 

Plant 3D 1 1.042% 

Civil 3D 4 4.167% 

Other – Not Specified 1 1.042% 

No Answer 16 16.667% 

Total 96 100.000% 
 

This shows that although a wide variety of products are available and being used, Autodesk 

products are currently leading the way as far as adoption of BIM is concerned, having captured 

61.45% market share. The range of organisation types using the different Autodesk products also 

indicates that software maturity in different specialist fields is a key issue on BIM uptake. Autodesk 

are currently expanding their operations into the Civil Engineering field with the purchase of 

SAMLeap (Autodesk, 2013) and Savoy Autotrack (Autodesk, 2012). This should increase the use of 

BIM within the Civil Engineering context.  
 

3.2. INTEROPERABILITY ISSUES BETWEEN BIM SOFTWARE 

The study investigated if those using BIM experienced interoperability issues between different 

BIM software programmes. Ninety-one responses were received to this question. Forty (40) stated 

that they have experienced software interoperability issues (43.956%), 28 said not experienced 

difficulty (30.769%) and 23 deemed it not applicable by providing no answer (25.275%). All 40 who 

considered that interoperability issues existed, provided comments in the follow-up qualitative 

question. These can be summarised under a lack of a common IFC format, export/ import problems 

between Revit and Bentley, Geometrical errors and data loss, backward compatibility between 

different versions of the same software cause issues, problems with XREFs and other contractors or 

customers using non-compatible software. Not everyone experiences problems with BIM 

interoperability with a substantial minority indicating they have no issues those who have 

experienced issues have common themes. If BIM is to progress, it is important to recognise and 

counteract these issues. 
 

3.3. LEVEL OF ORGANISATION BIM MATURITY 

The organisations were provided with a definition of each of the BIM maturity levels and 

asked to identify the level of BIM maturity they currently achieved. The results from completed 

responses are produced in Table 2. 
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Table 2 BIM Maturity Levels 
 

BIM Maturity Level Number Percentage 

0 1 1.190% 

1 28 33.333% 

2 44 52.381% 

3 1 1.190% 

Don’t Know / No Answer 10 11.905% 
 

The results show that over half of the respondents are meeting government targets but there is 

still substantial work to achieve the 2016 target. 
 

3.4. PERCENTAGE OF PUBLIC SECTOR WORK COMPLETED USING BIM AND 

E-PROCUREMENT 

Organisations were asked to determine what percentage of work is currently being completed 

using BIM. From the 84 completed responses, all currently use BIM as this was part of the sift 

procedure. A breakdown of the percentage of their work using BIM shows 27 currently completed 

1%-25% (32.143%) of their work in BIM, 22 completed 26-50% (26.190%), 13 completed 51%-

75% (15.476%), 6 completed 76%-99% (7.143%) and 8 stated they completed all their work in BIM 

(9.524%). The remaining 9.524% were in the “did not know” category or preferred not to provide an 

answer.  

Only 41 of the respondents used e-procurement. These were asked to provide a percentage of 

their work carried out by electronic means. Out of 41 respondents, 13 chose the 1%-25% category 

(32%), 11 chose 26-50% (27%), 10 chose 51%-75% (24%), 5 chose 76%-99% (12%) and 2 carried 

out 100% of their work electronically (5%).  

The lack of organisations using both BIM and e-procurement shows that there are many 

benefits in relation to efficiencies and communication still to be obtained by full adoption within the 

construction industry. 
 

3.5. ND MODELLING USE 

The next section, investigated the use of nD Modelling tools among organisations that used 

both BIM and e-procurement in the integration of both systems. The results show below that the 

majority (31, 86%) do not use nD modelling. Only 5 organisations stating they used these tools 

(14%). Of the 5 organisations which use nD modelling, 4 are currently at Level 2 in the BIM 

maturity model and receive a variety of work from the public sector. This indicates that there could 

be significant improvements through nD modelling adoption. In the future 42% said they would be 

adopting these tools, with 39% not sure and 19% with no intention of adoption. 
 

3.7 THE INTEROPERABILITY ISSUE BETWEEN BIM AND E-PROCUREMENT  

Only fifteen organisations had the confidence to answer in regard to interoperability between 

BIM and e-procurement. Eleven organisations considered there was (73%) and 4 did not said no 

(27%). The reasons provided for a lack of interoperability concentrate on a lack of skills and 

knowledge within the industry. This exhibits itself further in briefing data not being provided in a 

structured format for integration into a BIM. This shows that every organisation in the construction 

industry needs to have a cultural change from clients through to sub-contractors to adopt a 

collaborative approach to information management. The variety of interchange formats that data is 

being transferred in produces a problem as IFCs, iRING, ISO15926, and COBIE all have different 
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data structures. These all perform slightly different functions but need to be combined and 

standardised to allow full interoperability. 

 

4. CONCLUSIONS 

Building Information Modelling (BIM) as its name suggests was initially developed for 

building construction and has only recently been implemented by organisations on purely Civil 

Engineering Schemes. The depth of detail required for BIM to be successful in a civil engineering 

context needs to be further examined. This examination will take place on completion of the project. 

Further evidence that Civil Engineering is starting to adopt BIM is seen in that two organisations 

have started using Civils3D as their BIM software. Civils3D software strength is mainly in its use for 

civil only projects. In a wider construction context the paper examined BIM and e-procurement use 

within the construction industry. It can be concluded that Autodesk have captured a significant 

market share within the UK construction industry (61.45%) and are the leading software vendor for 

BIM. The flexibility and range of software provided by Autodesk is producing this market 

advantage.  

However, the majority of those using BIM have experienced interoperability issues relating to 

different BIM software packages. Those whose integrated design team use similar software and do 

not experience issues equate to almost a third of the sample. However the current interoperability 

issues including backward compatibility need to be addressed as 40% of the sample had experienced 

problems. In order that the government targets be achieved this problem should be examined in order 

to provide a solution as a matter of urgency. This problem is acting as a barrier to almost 35% of the 

sample who are still not mature enough within their organisations with BIM implementation to meet 

the Level 2 2016 target set by the UK government. The usage statistics from this research show that 

there are still substantial benefits which can be achieved through further BIM adoption within the 

construction industry. Savings in costs and a more efficient project could be achieved through 

implementing nD modelling as companies become more BIM mature. However, the level of detail in 

the current BIM models and amendments and expansion to IFC standards need to be achieved before 

this takes place.     
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НУЖДАЕ ЛИ СЕ ЕВРОПА ОТ СПЕЦИФИЧНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННА 

СИСТЕМА ОТНОСНО ПРОЕКТИРАНЕТО НА МАГИСТРАЛИ ? 

 

Робърт Иди 
1
 

 

Резюме 

Решението, взето на 24 май 2013 г., в скорошно съдебно дело в Северна Ирландия 

[Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (2013)], противоречи на 

Решението на Гръцкия съд по друг подобен случай [Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex, 

2008)]. Това предизвика дискусия относно причинените неудобства по отношение на етапи в 

договорните отношения - преквалификация и качество/ цена съгласно европейските 

финансови ограничения в Директивата на ЕС 2004/18. Тъй като това е третото в Северна 

Ирландия съдебно дело, което променя европейското законодателство, настоящата статия 

разглежда възможностите пред индустрията, относно качествената оценката на заявените 

оферти. Главните проекти, в тази категория, надхвърлят средното ниво на европейския праг. 

Настоящият основен анализ е на въпросници за преквалификация от четири различни 

държавни ведомства, базирани на двустепенен въпросник от Limesurvey
TM

. Първият етап 

изследва отговорите от всички центрове за възлагане на обществени поръчки в Северна 

Ирландия, а на втория етап - реакциите от икономическите структури, които финализират 

преквалификационните въпросници. Резултатите от анализа на оценката за качеството чрез 

преквалификация, показват, че макар и да осигурява растеж на приходите, среща затруднения 

от страна на Европейската система именно на фазата за преквалификация. 
 

Ключови думи: правителствена поръчка, строителна поръчка, Европейско 

законодателство, преквалификационна практика. 

 

DOES EUROPE NEED A SPECIFIC PREQUALIFICATION SYSTEM 

FOR HIGHWAY PROJECTS ? 
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Abstract 

The decision reached on 24th May 2013 in the recent court case in Northern Ireland [Northern 

Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (2013)] contradicted the findings of a 

Greek court case [Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex, 2008)] and has caused industry 

confusion in regard to the prequalification and quality/price stages of contracts over the European 

Financial limit, awarded under EU Directive 2004/18. As this is the third Northern Ireland court case 

that has changed European law this paper examines industry perceptions on the way forward in 

assessing the quality aspect of tenders. Most highways projects are in this category as they are above 

the European threshold. The paper carried out a desk based analysis on prequalification 

questionnaires from four different government departments, followed by a Limesurvey
TM

 

questionnaire in two stages. The first investigated responses from all centres of Procurement 

Expertise in Northern Ireland and the second gained responses from economic operators who 

complete prequalification questionnaires. Findings from an analysis of the way forward in assessing 

quality through prequalification indicates that although it provides value-for-money there is 
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resistance to a European wide system but support for a highways specific system at the 

prequalification phase.  
 

Keywords: Government Procurement, Civil Engineering Procurement, European Legislation, 

Prequalification practices 

 

1. INTRODUCTION 

Procurement of construction services and works has the potential to deliver financial benefits 

in addition to efficiency and effectiveness. The traditional tender process does not take quality into 

consideration but involves a single stage process, where tender documentation is released for 

economic operators to price (Griffith et al., 2003). Until a change in policy in 2002 (CPDNI, 2012), 

on UK government projects submission occurred of the ‘tender’ or price, through a bill of quantities, 

activity schedule or with a lump-sum figure for the works, and the lowest bid or price was awarded 

the tender (Brook, 2004).  However, just because the economic operator submits the lowest price 

does not necessarily mean that they are the best organization to carry out the work.  

The philosophy of assessing quality and price was first linked to John Ruskin (1819-1900) in 

the Washington Post in 1913. He is attributed with the following quotation “It is unwise to pay too 

much, but it’s worse to pay too little. When you pay too little, you sometimes lose everything because 

the thing you bought was incapable of doing the thing you bought it to do. The common law of 

business balance prohibits paying a little and getting a lot – it can’t be done.” (Bergeron and 

Lacinski, 2000  Pp. 66). This philosophy led Ramsey et al. (2009) to conclude that the economic 

operator with the lowest priced bid may not have the capacity, experience or expertise to produce a 

product to a comparable standard as an economic operator with a higher price. 

 

1.1. EUROPEAN CONTRACT PROCEDURES 

As a result, the European Union in the European Directive 2004/18 (Eur-Lex, 2004) Article 53 

incorporated quality into the assessment procedure using the term ‘Most Economically 

Advantageous Tender’ (MEAT). The Public Contracts Regulations (TSO, 2006) bring the European 

Directive 2004/18 (Eur-Lex, 2004) into UK law. The MEAT can be applied to all four of the 

procedures under the Public Contracts Regulations 2006 (TSO, 2006) amended 2009 (TSO, 2009) 

and 2011 (TSO, 2011). These are the Open Procedure Clause 15, The Restricted Procedure Clause 

16, The Negotiated Procedure Clause 17 and The Competitive Dialogue Procedure Clause 18 (TSO, 

2006). Contracts above the European Financial Thresholds (OJEC, 2014) must be advertised Europe-

wide through the Official Journal of the European Union. These financial limits change every two 

years and were last updated on 1
st
 January 2014. However, three times the European processes have 

been challenged in Northern Ireland Courts which have changed the application of these European 

procedures.  

The three court cases are ‘Henry Bros Ltd. Vs Department of Education’ (CourtsNI, 2007), 

‘McLaughlin and Harvey Vs Department of Finance and Personnel (CourtsNI, 2008)’, and ‘Northern 

Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors’ (CourtsNI, 2013). The first two court 

cases resulted in the procurement process being set aside by the courts but in the third case the courts 

upheld the decision to award. The first related to the price element of the award process, the second 

related to award criteria and the final case related to measuring similar quality criteria at 

prequalification and award stages.  

On 13th March 2007, the Department of Education (DOE) advertised a Framework Agreement 

as part of the ‘Northern Ireland Schools Modernisation Programme’. The framework was for School 
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design and construction with an estimated total cost in the region of £550–£650 million (CourtsNI, 

2007). Prequalification Questionnaires (PQQs) were submitted to Central Procurement Directorate 

(CPD) for assessment and marking. After marking, the highest eight would have been awarded 

allocation on the framework agreement. Part of the assessment was based on the ‘fee percentage’ 

proposed by each economic operator. The ‘fee percentage’ is defined as “the percentage to cover 

costs not listed in the schedule of cost components” (Pavia, 2002). Henry Brothers (Magherafelt) 

Ltd. successfully argued CPD had not asked for adequate pricing information to allow determination 

of the most economically advantageous offer. The court’s decision was that using the fee percentage 

alone did not comply with the regulations (CourtsNI, 2007) and was not consistent with 

transparency, equal treatment of tenderers and the development of effective competition. 

McLaughlin and Harvey also successfully challenged the Department of Finance and Personnel 

over the manner that the PQQ was assessed and marked (Craven and Olsen-Welsh, 2008). 

McLaughlin and Harvey argued that under the requirement for transparency in public procurement 

that award criteria and weightings should be disclosed. CourtsNI (2008) in the decision concluded 

that the bidders should know all the elements or sub elements which could affect their preparation of 

the bid. From then on, the criteria, sub-criteria and weighting of each element need to be published 

beforehand. 

The third case, Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors 

(CourtsNI, 2013), was not under the Public Contracts Regulations 2006 but under the Utilities 

Contracts Regulations. A Greek court case, Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex, 2008) had set 

a standard for assessment of quality under European Directive 2004/18 (Eur-Lex, 2004). Quality at 

Prequalification stage was called selection criteria and determined to have to look back whereas 

quality at second stage was called award criteria and needed to look forward. Selection criteria at 

Prequalification stage deal with issues that "the bidder" can deliver whereas award criteria at second 

stage deal with "the bid on the contract in hand". The Lianakis AE v Alexandroupolis (Eur-Lex, 

2008) determined that there must be a distinction between the two. The distinction became blurred in 

the Northern Irish Waste Services Ltd v Northern Ireland Water Ltd & Ors (CourtsNI, 2013). This 

Northern Ireland case decided that there had been no incorrect use of the criterion in relation to 

experience and resources, even though they had been used at the second stage to determine that the 

organisations could complete the job as part of the determination of the most economically 

advantageous tender. 

 

1.2. EUROPEAN WIDE PREQUALIFICATION SYSTEM 

The background to the Northern Ireland case decided in May 2013 lies in a consultation that 

the European Union conducted in 2011. EU (2011) acknowledges that the procedural tools of the 

Utilities Directive differ substantially from those of Directive 2004/18. They have a greater 

procedural flexibility and already included a qualification system (EU, 2011). EU (2011) further 

support prequalification systems for “technically exacting works, supplies or services which involve 

such a lengthy procedure in order for economic operators to qualify”. As civil engineering and 

construction activities fall under this definition it was suggested that it would be advantageous to 

both client and supplier to use one prequalification process for a number of individual procurement 

procedures, rather than repeating it for each procurement scheme. EU (2011) suggested a European 

pre-qualification system. However, little research has been conducted into the systems desirability or 

functionality.  

 

1.3. PREQUALIFICATION AND HIGHWAYS PROJECTS 

One of the arguments against a Europe wide pre-qualification system is that the buyer or client 
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should be able to look at historical evidence of similar work related to the proposed scheme. Eadie et 

al (2012) showed for general construction that the formulation of the ‘project specific questions’ are 

vital to the PQQ selecting the economic operators best suited for the project. This paper examines 

this from a highways perspective.  

 

2. RESEARCH METHOD  

The research employed three distinct stages. Initially a desk study compared four 

prequalification questionnaires from UK Government Centres of Procurement Expertise (COPE). 

This was followed by two structured online questionnaires disseminated through Limesurvey™ 

software. The first of the questionnaires gathered the views of all government departments (COPEs) 

in Northern Ireland responsible for procurement. These are Central Procurement Directorate, 

Procurement and Logistics Services (previously Central Services Agency), NI Water, DHSSPS 

Health Estates, NI Housing Executive, Education and Library boards, Roads Service and Translink 

(DFP, 2013). Three key personnel responsible for procurement were contacted and sent the 

questionnaire. Fifteen completed responses were received with at least one response from each 

COPE equating to a 62.5% response rate. Rubin, and Babbie (2009) deem this “very good”. The 

second questionnaire gathered the views of the economic operators who had experience of 

Prequalification questionnaires since they were first introduced. CPDNI (2004, pp.6) indicated that 

there were 85,000 small to medium sized enterprises in Northern Ireland during 2002 to 2003. 

However, they show only 180 had submitted expressions of interest and won public procurement 

projects over the European Financial Threshold during that period. The maximum population size for 

organisations who have been involved in the prequalification process since it was introduced is 

therefore 180. According to Isaac and Michael, (1981) and Smith, (1983) for a 0.10% precision level 

for validity and reliability, acceptable for perception based surveys is 65. Sixty two responses (62) 

were received. This was deemed acceptable as Northern Ireland Construction has just returned to 

growth in the third quarter of 2013 after 66 months of falling workloads since the first quarter of 

2008 (RICS, 2013). Major construction organisations such as Pattons and Mivan ceased to trade 

during this time. Therefore the number of organisations still in existence that would have initially 

been involved in the tender process at prequalification stage would also have fallen. Telephone 

contact was used for both surveys to identify the personnel within the construction companies, sift 

and pre-notify. The Limesurvey™ token based survey management which collected the IP addresses 

of the respondents ensured only responses from the sample were collected and stored in the on-line 

MySQL™ database.  

 

3. FINDINGS ON PREQUALIFICATION SYSTEMS 

3.1. THE CURRENT NORTHERN IRELAND PREQUALIFICATION SYSTEM 

The PQQ’s investigated by this study were all for contracts above the European threshold. 

Each PQQ contained the following sections- General Information, Economic and Financial Standing 

and compliance with EU/UK Procurement, Health and Safety and Minimum Standards for 

Professional/Technical Ability. Two types of question were asked. These were Pass/Fail and 

Qualitative questions. The Pass/Fail questions were in two groups. The first Pass/Fail questions were 

to ascertain proof of suitability under the criteria for rejection of candidates found in Regulation 23 

of the Public Contracts Regulations. (TSO, 2006; TSO, 2009; TSO, 2011). As specific obligations 

are required these questions remained similar in all four PQQ documents. A further Pass/Fail section 

related to Health and Safety issues. This content differed depending on the type of project. 

Substantial similarities existed relating to standards compliance, policy and responsibilities. 
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However, when it came to issues like training of operatives, hazard elimination and qualifications the 

criteria to Pass/Fail differed depending on the contract type. The qualitative questions were project 

specific for the various project PQQ’s examined and varied. The findings suggest that a Europe-wide 

system could be employed for the Pass/Fail questions but that a further PQQ would need to be 

employed to address project specific issues. The feedback received on a Europe-wide system 

supports this suggesting that while benefits may be accrued in relation to corruption and impartiality 

of such a system, the additional bureaucracy of employing such a system may not add value for 

money. 

 

3.2. A EUROPEAN WIDE PREQUALIFICATION SYSTEM 

The Government department personnel who responded were negative regarding a Europe wide 

prequalification system with only a single response positive towards a Europe wide system (6.67%), 

5 remained neutral (33.33%) and 9 were negative (60.00%). A follow up question asked for 

respondents to provide the reasoning behind their choice. The reasons can be summarised into three 

categories. The first is that different standards, quality systems and codes eg National Annexes for 

Eurocodes in construction still apply. This means that in each country has different goals to achieve 

through the Prequalification questionnaire prohibiting a “one-size-fits-all” prequalification system. 

The second category relates to the need to tailor prequalification questionnaires for the specific 

project as the types of project differ greatly for example a road and a technology department for a 

school. Respondents considered that the questionnaire would need to be so generic to cover all 

eventualities that it would be rendered useless. They considered that the buyer should be allowed to 

choose how to assess what he wishes to purchase. The third category was that it depends on uniform 

trading conditions across boundaries. Most would acknowledge that Europe is not homogeneous 

enough to consider this as yet.  

From an Economic Operator perspective a Europe wide system polarised opinion with 18 

being positive (29.50%), 42 opposing the system (68.85%) and only 1 remaining neutral (1.65%). 

From the follow-up qualitative question the reasons above were also mentioned this time from the 

perspective of the supplier being able to showcase certain criteria with examples and qualifications 

recognised only in certain jurisdictions such as Health and Safety, Environmental and Quality 

Assurance, various Management Systems and training for qualifications. Unless these qualifications 

and recognition of them are provided Europe wide it was deemed too difficult to implement a system 

which assessed each in practice. In this context a further respondent stated the bureaucracy 

associated with this would be huge and not necessarily deliver any benefit. Those supporting a 

Europe wide system suggested that in the same way those contracts over the financial threshold were 

advertised Europe wide through the Official Journal of the European Union that a system should be 

put in place linked to this to allow Economic Operators to prequalify therefore bringing 

standardisation across all countries.  

          

3.3. A SPECIFIC PREQUALIFICATION SYSTEM FOR HIGHWAY CONTRACTS 

The fourth section of the Prequalification questionnaire relates to qualitative questions which 

address project specific issues. Two departments deal with highway issues. Roads Service deals with 

the provision and maintenance of Roads and Translink deal with the transport issues. Four responses 

were received three from Roads Service and one from Translink. The research found that the Roads 

COPE had developed a hybrid approach which is aligned with our contracting base. Three of the 

four responses considered that a Highways specific PQQ delivered value for money (VFM). The 

fourth stated that it is not a requirement in providing VFM. All four stated that it was necessary to 

determine suitability on a job specific basis and considered that it did not stifle innovation as it 
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looked at historical information. 

On the economic operator side, the majority considered that the PQQ document could be 

adapted for highways schemes with standard questions and layout (47, 77.05%). This was suggested 

as the qualitative feedback suggests that this is the easiest for them as they do not have to repeat 

information. Some suggested that a standard layout would be enough (6, 9.84%) and others wanted 

standard questions (2, 3.28%). Five respondents (8.20%) considered that it is already project specific 

as Part D has project specific questions and one organisation declined to answer. A clear disconnect 

can be seen between the buyer and supplier. Standardised format and questions can only be used for 

similar size and types of schemes so it is evident that the buyer wants to prove VFM in ensuring that 

only the best organisations progress to the second stage whereas the suppliers want the least 

bureaucratic and easiest solution. However, the least bureaucratic and easiest solution removes the 

benefits that the client wishes to achieve from a pre-qualification system.    

 

4. CONCLUSIONS 

The courts in Northern Ireland have been used to challenge and change European procurement 

procedures on three occasions. This study investigates the assessment of quality for contracts above 

the European threshold in Northern Ireland to examine the way forward to reduce the amount of 

litigation. The study examined and found that a Europe-wide system could be employed for the 

current Pass/Fail questions used in Northern Ireland but that a further PQQ would need to be 

employed to address project specific issues. The study indicates that a Europe-wide system would 

provide benefits in relation to corruption and impartiality but suggests that there is little support - 

60% buyer side and 68% supplier side reject such as system - due to the increased bureaucracy and 

the lack of ability to determine suitability on a job specific basis. The study discovered a clear 

disconnect between the buyer and supplier side in relation to a standardised PQQ for highways 

projects. Value for Money is uppermost priority from the buyer side, creating the desire for a 

bespoke PQQ to ensure that only the best organisations progress to the second stage, whereas the 

suppliers want the least bureaucratic and easiest solution. This research shows that a prequalification 

system needs to fulfil the buyer side requirements but that it will get most support if it is as standard 

and easy to use as possible. Further work needs to be carried out to determine standardised questions 

for different types and sizes of highway projects. These also need to be tested for fitness for purpose. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЛАСТМАСИ ОТ РЕЦИКЛИРАНА 

ПРОПИЛЕНОВА СМОЛА, АРМИРАНИ СЪС СТЪКЛОВЛАКНА, 

В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

Епхрайм М. Е., Адетилой А. 

 

Резюме 

Бързото натрупване на био-неразградими пластмасови отпадъци в много страни доведе 

до нарастваща тревога за опасностите за околната среда. Нови материали като смоли намират 

приложение за създаването и производството на влакнестоармирани полимери за армиране на 

бетонни конструкции. Настоящата статия представя някои аспекти на механичните 

характеристики на рециклиран полипропилен, армиран със стъклени влакна (E стъкло), 

произведен по метода на ръчното формоване с ултравиолетово втвърдяван. Армираната със 

стъклени влакна пластмаса (FRP) има съдържание на влакна от от 0 до 50%, а от масата си, а 

дебелината на ламината използван в сравнителното изследване е: 10 mm, 12 mm и 16 mm. 

Тестовете са проведени при стайна температура и включват тестове за плътност и якост на 

опън. Резултатите, получени в настоящото изследване са в добро съответствие с тенденцията 

на изменение на тези параметри в армирани пластмаси (GFRP) на базата нови смоли. Това 

потвърждава приложимостта на GFRP на основата на рециклирана смола в строителните 

конструкции. Успешното прилагане на пластмасови отпадъци в строителната практика ще 

доведе до много полезни резултати за превръщане на отпадъците в богатство, за опазването на 

околната среда, за създаването на нови работни места, както и до нови възможности за 

проектиране на интелигентни материали с предварително зададени механични 

характеристики. 

 

Ключови думи: Стъклени влакна, пластмаса, рециклиране, якост на опън, околна среда 

 

THE POTENTIALS OF APPLICATION OF GLASS FIBRE REINFORCED PLASTICS 

BASED ON RECYCLED PROPYLENE RESIN IN CIVIL ENGINEERING DESIGN 

AND CONSTRUCTION 

 

Ephraim M. E. 
1
, Adetiloye A. 

2
 

 

Abstract 

The rapid accumulation of bio-non-degradable plastic wastes in many countries has resulted in 

growing concern in view of its threats to the environments. Virgin materials have been used as resin 

in development and production of fibre reinforced polymer (FRP) reinforcements for concrete 

structures. This paper presents some aspects of the mechanical performance properties of recycled 

polypropylene reinforced with glass fibre (E glass), produced by the hand lay-up method and 

ultraviolet curing. The glass fibre reinforced plastic (GFRP) had a fibre content varied by weight 

from 0 to 50% while the thicknesses of the laminate were 10 mm, 12 mm and 16 mm for the 

comparative study. The tests, conducted at room temperature, included tests for density and tensile 

strength. The results obtained in this study are in close agreement with the trend of variation of these 

                                                           
1
 Senior Lecturer, Department of Civil Engineering, Rivers State University of Science and Technology, Port Harcourt 

2
 Department of Civil Engineering, Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria 



 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 

 

74 

parameters in GFRP based on virgin resins. This confirms the applicability of GFRP based on 

recycled resin for structural uses. The successful application of plastic wastes in construction practice 

will generate multiple benefits of turning waste into wealth, preservation of environment, job 

creation as well as opening up opportunity for designing smart materials with predetermined 

mechanical properties. 
 

Key Words: Glass fibre, plastic, recycling, tensile properties, environment 

 

1.0 Introduction 
A great amount of plastic wastes is commonplace in developing counties, including Nigeria, 

where plastic wastes constitute about 10 percent by weight or 20 percent by volume of the total 

municipal solid waste. Some of these wastes are presently being recycled into black plastics which 

appear stiffer and more brittle in application. Plastics wastes are bio–non-degradable. Their current 

trend of rapid accumulation has resulted in a growing concern about their disposal as a strategic 

waste management need to address its potential threats and dangerous consequences to the 

environmental. 

Fibre-reinforced polymer (FRP) as an emerging technology has been tested and proven 

successful. This is because of its inherent characteristics such as corrosion resistance, light weight, 

high strength and stiffness, as well as anticipated long-term durability. Composite materials are 

frequently used in a variety of applications such as aircraft, wind mill blades, automotive and sports 

equipment and for structural use in concrete. 

 Technical literature is replete with numerous studies on plastic technology, covering the 

various methods of production of resins, fibre and FRP. These methods range from the simple hand 

lay-up method to sophisticated injection technologies with ultraviolet curing. A review of these 

studies can be found in Nwabuzor (2004), who extended the ridft process by incorporating ultraviolet 

technique in curing FRP. In addition, there are numerous studies on the various physical and 

mechanical properties of glass fibre reinforced plastics. These have resulted in the establishment of 

design standards and specifications to guide the use of FRP in various structural applications such as 

reinforcing bars and retrofitting plates. Some of these studies are reviewed in Thomason and Vlug 

(1997), who investigated the influence of fibre length and concentration on the properties of glass 

fibre reinforced polypropylene. The summary of previous studies indicate that the mechanical 

properties of GFRP products are significantly dependent on type of fibre, its proportional content and 

thickness of the specimen. However, in all these studies, virgin polypropylene was used in an 

injector mould system to produce the FRP. There is general dearth of information regarding the 

mechanical properties of recycled waste plastics in current technical literature, and this study is an 

effort to fill that gap. 

This paper reports the results of an on-going study to determine the mechanical properties of 

fibre glass reinforced polypropylene plastics made with resin, recovered from recycling waste 

plastics. The principal variables in the study include fibre content and thickness of laminate. 

 

2.0 Materials and Methods 

The materials, used in this study were produced from recycled plastic waste which was heated 

at 280 – 320
 o

C, machined and sheared into granular form. The 450 gramme emulsion bonded 

chopped strand mat was obtained from Manweb Nigeria Limited, Lagos, Nigeria. The granular 

polypropylene was obtained from an indigenous plastic manufacturer Lasboye Nigeria Limited, also 

based in Lagos, Nigeria. The methodology of research included 

(I) development of a recycling process for recovery of polypropylene resin from plastic waste  

(II) fabrication of casting arrangement for the production of fibre reinforced plastic product 
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using the recovered  resin; 

(III)  assembly and separation of plastic wastes  

(IV)  production of recycled waste polypropylene laminates by the hand lay-up method for fibre 

concentrations of  35, 40,50 percent and laminate  thicknesses of 10, 14, 16 mm. 

(V) fabrication and testing samples of various specimens of GFRP for density and elasticity. 
 

2.1 Production Procedure of Recycled Waste Polypropylene Resin  

The hand lay-up method was adopted in this study on account of its simplicity. The process 

involved in the production of resin from recycled waste plastics commenced with waste collection 

and separation. The plastics were sorted according to their resin type which included low, medium 

and high density polypropylene. Thereafter, the plastic waste was carefully loaded into the recycling 

plant through the head. Typical wastes collected are shown in Plate 1. 
 

  
 

PLATE 1: Waste collected from different collection point 
 

The recycling plant is made up of main motion and control panel, the head, cylinder, die, 

curing tank and cutter. The waste was loaded through the head, ground and heated in the cylinder to 

a temperature of 280
 o

C to 320
o
C. The heated material was passed through the die and extruded into 

a rod-like form and then passed into the curing tank, containing water in one single operation. The 

resulting material obtained was subsequently cut into pieces with the cutting machine. The recycling 

process and the flow diagram are shown in Figure 1 and Plates 1-5. 

 

 

Figure 1: Flow diagram of the Recycling Process 

   

PLATE 2: Loading of Plastic Waste into the Head and Heating in Cylinder 1 
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PLATE 3: The Die Extrusion Process            PLATE 4:  Recycled Plastics in curing tank 

 

2.2 Casting of Fibre Reinforced Polymer Using Hand Lay-Up Method 

For the ease of production, a simple heating chamber was constructed. The heating chamber 

consists of the cylinder head, heating channel, control valve, trolley and discharge tray (mould).The 

resin was loaded into the cylinder head and heated to its melting point at a temperature of 169
o
C. The 

heated liquid resin was released through the control valve into a metal discharge tray of dimensions 

1000 mm × 300 mm × 16 mm, mounted on a trolley. The discharge tray serves as a mould into which 

the chopped mat and resin were sequentially laid to produce the laminates. The procedure for the 

production of the end product is summarized as follows: 

(1) Volume of the fibre was first calculated and divided into three parts. 

(2) The resin was released through the control valve, spread with the aid of a roller brush and 

the first layer of glass fibre was laid. This was done sequentially until the required 

thickness was achieved. 

(3) The mould was covered and a weight was applied on it.  

(4) Curing was done at room temperature for the first 24 hours and then treated with 

ultraviolet light for 3 days as recommended in Nwabuzor (2004).  

(5) The final GFRP product in the form of slabs was now machined into various sizes. 

Plate 5shows the recovered resin and laminates cast from it. 

 

           

PLATE 5: Glass fibre reinforced polypropylene (16mm) after production 

 

3. Experimental Set up and Test Procedures 

In order to realize the objectives of this study, the following tests were carried out on the 

samples appropriately prepared in accordance with the relevant codes and standards. The tests were 

conducted in the Structural Engineering Laboratories of the Rivers State University of Science and 

Technology, Port Harcourt, Nigeria. The analysis and discussion of the test results and observations 

are treated in detail under the appropriate subhead of this paper.  

The density test was carried out in accordance with ASTM D792, a total of 18 samples were 
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tested in all. 

Tensile tests were performed on each sample to determine their tensile properties. These tests 

were carried out in accordance with ASTM 638 standards. The standard specifies a minimum of five 

specimens per sample. The specimens were machined according to the standard type I specimen.  A 

total of thirty-six tensile coupons were tested in the study. The tensile test was conducted on the 

Okahard Digital Display Universal Testing machine Model No: OKH-600 .The experimental set up 

and failed tensile test coupons are illustrated in Plate 6. 

 

       

PLATE 6: Tensile Test Set Up and Failed samples 

4. Results and Discussion 

As a result of the various standard tests, described in the preceding sections, several 

experimental results were obtained. These results, relating specifically to density, tensile stress-strain 

relation are presented hereunder in form of graphs, convenient for analysis and discussion of the 

variational trend of the properties as a function of fibre content and thickness of the specimens.  

 

4.1 Density of Recycled GFRP 

The experimental values of density, obtained in this study are shown in plotted in Fig 2.  

 

  

Figure 2: Variation of density and tensile strength for various fibre content and thickness of laminate 

 

From these results, it can be seen that the density of GFRP increased almost linearly with 

increase in fibre content, varying from 0.91 to 1.2 g/cm
3
 for 35%, 40% and 50% fibre contents 

respectively. The trend of this dependence agrees with the results in the researches of Thomason and 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

35 40 50 

D
e

n
si

ty
 g

/c
m

3  
 

Fibre Content  (%) 

16mm 

12mm 

10mm 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 50 100 

Te
n

si
le

 S
tr

e
n

gt
h

 (
M

P
a)

 

Fibre Content (%) 

16mm 

12mm 

10mm 

Thomason 
LF-PP 



 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 

 

78 

Vlug (1997), Jeroen et al (2006). However, the average density value of 0.91-1.2 g/cm
3 

is about 10% 

lower that obtained in the above studies for GFRP, based on virgin resin. 

 

4.2 Tensile Strength and Elasticity of Recycled GFRP 

Tensile tests were performed at room temperature. The experimental results are presented in 

chart of Fig. 3 and the stress - strain curves of Fig. 4 for sample reinforced at 35%. 

From Figure 4, it can be seen that the stress strain curves followed an almost linear graph up to 

stress values close to the ultimate tensile strength. Figure 2 shows that the tensile strength and elastic 

modulus increased with increase in fibre content and the optimum properties can be observed about 

40% fibre content.  

 

  

Figure 3: Variation of tensile strength and elastic modulus for various thickness of laminate 

 

Figure 4: Variation of tensile strength for various percentages 

A similar trend was observed in the studies of other researchers. However, the average value of 

the ultimate tensile strength, consisting 50-57MPa for recycled GFRP, was 39% lower that of virgin 

GRFP obtained in Thomason et al (1997). The recycled GRFP exhibited high level of ductility up to 

6.2% which was about 25 percent higher than those recommended in ACI 440.  

 

5. Conclusions 

On the basis of the analysis of experimental results obtained in this study, it can be concluded 

that GFRP from recycled plastic wastes meet all the minimum requirements of the normative 

standards and therefore qualifies as a good material for different structural strengthening and 

retrofitting purposes. Specifically, 
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1. The density of GFRP made with resin from recycled plastic waste increased with fibre 

content, varying from 0.09 g/cm
3
 to 1.2 g/cm

3
. The average value of 1.25-2.1 g/cm

3
 meets 

the minimum code specification for density of GFRP in structural applications. 

2. The stress-strain relation for recycled composite followed a linear graph up to stresses close 

to the ultimate tensile stress. The tensile properties of the recycled composite, represented 

by strength and stiffness increased with fibre content and averaged 43-57MPa. These are 

below the minimum value of 94 -115 Mpa specified in Thomason et al (2005) and in close 

agreement with the findings in other authoritative studies. 

3.  The successful application of plastic wastes in construction practice will generate multiple 

benefits of turning waste to wealth, preservation of environment and job creation. It will, in 

addition, open up opportunities for designing smart materials with predetermined 

mechanical properties. 

 

6. Recommendation 

The strength exhibited by the product will be further enhanced if injection mould method is 

used in producing the FRP. In order to cover the whole range of mechanical behaviour, there is need 

for more experimental work on hardness, fracture energy in impact and tensile creep.  
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УСТОЙЧИВОСТ НА ВЪГЛEРОДНИ НАНОТРЪБИЧКИ/ 

ЦИМЕНТОВИ НАНОКОМПОЗИТИ 
 

Гдутос Е., Фалара М., Захаропулос Д. 
 

Резюме 

Циментсъдържащите състави често се армират с микрофибри с цел постигане на по-

ниски стойности на якостта на опън и дуктилност. Дисперсното армиране води до значително 

повишаване на механичните свойства, като фибрите само забавят, но не прекратяват появат на 

микропукнатини. На нано ниво, наноразмерните фибри контролират пукнатините в 

матрицата, като допринасят за получаване на участъци без пукнатини. Използването на 

въглеродни нанотръбички (CNTs) е много добро решение за получаване на високоякостни 

циментови композити.  

В настоящата статия се изследва влиянието на концентрацията на многостенни 

нанотръбички (MWCNTs) върху модула на еластичност на циментсъдржащи нанокомпозити. 

Използвани са MWCNTs с две различни дължини,чрез ултразвук са диспергирани във вода, 

като са използвани повърхностно активни вещества (ПАВ). 

В настоящата работа циментсъдържащия нанокомпозит е получен от обикновен 

портландцимент, дисперсно армиран с MWCNTs. Фибри с дължина 10–30 μm (къси) и фибри 

с дължина 10 – 100 μm (дълги) са използвани за направа на суспензия на водна основа, 

съдържаща различни количества ПАВ., след което дисперсиите отлежават при стайна 

температура. 

Оценка на механичното поведение на циментовия нанокомпозит с MWCNTs е направена 

чрез механично разрушаване на пробните тела. Приложено е триточково огъване на пробни 

тела с размери of 20 × 20 × 80 mm на възраст 3, 7 и 28 дневна възраст. Разпространението на 

пукнатината се измерва при натоварване от началото на отварянето й (CMOD), като отвора й 

се регистрира по време на експерименталния тест. Съгласно изискванията на ASTM C348 са 

определени средните стойности на якостта при огъване и модула на Юнг. 

Получените резултати показват, че модула на еластичност на нанокомпозитите нараства 

с 45% спрямо този на циментова паста, дисперсно армирана с 0,08% фибри. Също така, 

дългите MWCNTs са по-ефективни спрямо късите фибри. Микромеханичният модел на 

Benveniste, който съдържа плоски (дискови) включения вместо фибри, е използван за 

прогнозиране на Е - модула на нанокомпозита. Експерименталните резултати достатъчно 

точно съвпадат с моделните, при които е използвана обемната плътност на фибрите. 
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STIFFNESS OF CARBON NANOTUBES/CEMENT NANOCOMPOSITES 
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Abstract 

Cementitious materials are usually reinforced with microfibers at the millimeter level to 
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overcome their low tensile strength and ductility. Microfiber reinforcement leads to significant 

improvements of their mechanical properties, although these fibers only delay, and do not stop the 

initiation of microcracks. Nanosized fibers, however, allow control of matrix cracks at the nanoscale 

level and create a new generation of a crack-free material. Carbon nanotubes (CNTs) constitute ideal 

candidates for the fabrication of high performance cementitious composites. It is the objective of the 

present paper to study the effect of concentration of multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) on the 

modulus of elasticity of cement based nanocomposites. The MWCNTs were dispersed in water by 

applying ultrasonic energy and using a surfactant. MWCNTs of two different lengths were used.  

The cementitious nanocomposite used in this study was ordinary Portland cement reinforced 

with MWCNTs. Two different MWCNTs designated as long and short with lengths in the range of 

10 – 30 μm and of 10 – 100 μm were used. Suspensions were prepared by mixing the MWCNTs in 

an aqueous solution containing different amounts of surfactant. The resulting dispersions were 

sonicated at room temperature. 

The mechanical performance of the MWCNTs/cement nanocomposites was evaluated by 

fracture mechanics tests. Three-point bend specimens of 20 × 20 × 80 mm with a precrack of 6 mm 

were tested by three-point bending at the age of 3, 7 and 28 days. A clip gauge was used to measure 

the crack mouth opening displacement (CMOD). The load and the CMOD were recorded during the 

test. The ASTM C348 was followed to determine the average values of the flexural strength and 

Young's modulus.  

It was found that the modulus of elasticity of the nanocomposites increases by an amount of 

45% with respect to the cement paste materialfor a reinforcement of 0.08 wt.%. Moreover, it was 

found that longer MWCNTs are more effective than shorter ones. The micromechanical model of 

Benveniste with disk-like inclusions was used to predict the modulus of elasticity of the 

nanocomposites. The experimental results are in good agreement with the predictions of the model 

when the bulk density of the MWCNs is used. 
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ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДНИ ФАСАДИ 
 

Горшков Ал. 
1
, Ватин Н. 

2
 

 

Резюме 

Енергийната ефективност при построяването на сградите е важна цел на държавата, 

както като това е отразено в EPBD директиви и последните документи за енергийна 

ефективност (ESCD). Повишаването на енергийната ефективност в съществуващите сгради е 

не по-малко предизвикателство. По-голямата част от тези сгради са били построени преди 

изпълнението на програмите за енергийна ефективност в държавите-членки на ЕС. 

Един от начините за намаляване на загубите на топлинна енергия е допълнителна 

изолация на ограждащите части на сградата (стени, прозорци, покривни части и др.) 

Повишаването на нивото на топлоизолация води до намаляване на така наречените загуби при 

пренос на топлинна енергия. Колкото по-малко загуби на енергия за отопление има в 

сградата, толкова по-малко енергия за отопление, е необходимо да бъде доведена до сградата, 

за да се компенсират загубите от пренос на топлинна енергия. Следователно, допълнителната 

изолация води намаляване на консумираната енергия от сградата, а това води до до 

намаляване на плащанията за отопление. 

Всяка мярка за пестене на енергия изисква допълнителни капиталови инвестиции. 

Капиталовите инвестиции в обновяването и топлоизолацията на фасади на сгради трябва да се 

направи еднократно. Намаляването на таксите за отопление ще се забележи след края на 

първия отоплителен период, както и след следващите отоплителни периоди с т.е. тази част от 

инвестициите (с положителен ефект) се акумулира във времето. След определен период от 

време, сумарният икономически ефект от изолацията може да компенсира първоначалните 

инвестиции на капитали. Този период от време трябва да се разглежда, както очакван период 

на изплащане. 

Настоящето изследване разглежда проблема за изчисляване на очаквания период на 

изплащане на инвестициите за изолация на съществуващите сгради. Фасадната изолация води 

до намаляване на загубите енергия за отопление в сградата. Намаляването на загубите за 

отопление съкращава разходите за поддръжка. 

Въпреки това, допълнителната фасадна изолация предполага допълнителни капиталови 

инвестиции, включително плащания по заеми. Поради това възвръщането на инвестициите е 

основен икономически компонент. Продължителността на периода на изплащане на тези 

инвестиции е много важна. Колкото по-кратък е периодът на изплащане е, толкова по-

ефективна е инвестицията за конкретния проект за спестяване на енергия 
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Abstract 

Energy efficiency maintenance of developing buildings is an important aim of the state, as it is 
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reflected in EPBD directives and recent Energy Savings Code Documents. However, energy 

efficiency increasing in existing buildings is not less actual challenge. The majority of those 

buildings had been constructed before energy efficiency programs implementation in EU member 

states. 

One of the ways to decrease the heat energy losses is the additional insulation of the building 

enclosing parts envelop (walls, windows covering parts etc.). The increasing of heat insulation level 

leads to reduction of so called transmission losses of heating energy. The less the heating energy 

losses are in the building, the less heating energy is required to be brought to the building to 

compensate transmission losses of heating energy. Therefore, additional insulation leads reduction of 

energy consumed by the building, and so forth to reduction of heating payments. 

Any energy saving measure requires additional capital investments. Capital investments in 

renovation and heat insulation of building facades have to be done once only. The reduction of 

maintenance fees for heating will be taking place after the end of first period with heating , as well as 

after the following periods with heating, i.e. this part of investments (with profit) is spread overtime. 

After certain time period, cumulative economic effect of insulation may compensate these initial 

capital investments. This period of time is to be considered as expected payback period. 

The current research deals with problem of calculation of expected payback period for 

insulation investments for existing buildings. Faces insulation leads to the reduction of heating 

energy losses in the building. The reduction of heating losses cuts down the maintenance costs. 

However, the additional facades insulation implies additional capital investments, including loan 

payments. Therefore, the payback of insulation investments is an essential economic component. The 

length of payback period for these investments is very important. The shorter the payback period is, 

the more effective is the investment for the particular energy saving project. 
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОРМУЛИТЕ ПО DIN 18218 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛАСА ПО СЛАГАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС 
 

Лъчезар Хрисчев 
1
, Евгения Богданова 

2
 

 

Резюме 

Проектирането на кофражите за вертикални бетонни и стоманобетонни елементи следва 

да се извършва с повишено внимание поради факта, че по време на бетонирането, върху 

кофражите възникват големи по стойност натоварвания от бетонната смес. В 

БДС EN 12812:2008 “Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж” се посочва, 

че за изчисляването на страничното натоварване от невтвърден бетон трябва да бъдат 

използвани един от следните документи: DIN 18218:2010, Доклад CIRIA 108 Натиск от бетон 

върху кофраж. 1985 г., Технологичен наръчник: Кофраж; СIB-FIB-CEB 27-98-83 или 

национално приложение. В европейската строителна практика най-голямо приложение 

намира DIN 18218 „Натоварване от пресен бетон върху вертикални кофражи”, като 

формулите регламентирани в стандарта се отнасят за бетоннни с различна консистенция – за 

класове по диаметър на разстилане от F1 до F6 съгласно EN 206-1. В българската строителна 

практика обаче, консистенцията на бетонната смес основно се определя съгласно 

БДС EN 12350-2. 

В настоящия доклад е направена съпоставка и се дискутират стойностите на 

консистенцията на бетонната смес определени съгласно изискванията на двата стандарта. 

Обърнато е внимание и на технологическите фактори, оказващи влияние върху стойността на 

хоризонталния натиск от бетонната смес. Анализирани са както изследвания на чуждестранни 

и български автори, така и експериментални изпитвания провеждани през последните години 

в България. На базата на направените анализи са формулирани конкретни изводи за 

приложимостта на формулите регламентирани в DIN 18218, отнaсящи се за класовете по 

диаметър на разстилане от F1 до F6 съгласно БДС EN 12350-5 в зависимост от класовете по 

слягане от S1 до S5 съгласно БДС EN 12350-2. 

 

SCOPE OF EQUATIONS ACCORDING TO DIN 18218 DEPENDING 

FROM SLUMP CLASSES OF CONCRETE 
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Abstract 

The design of formwork for vertical concrete and reinforced concrete elements should be done 

with caution, because during concreting formwork receive large-value loads from the concrete 

mixture. In standard EN 12812:2008 "Falsework - Performance requirements and general design" 

states that the calculation of the lateral pressure from concrete mixture should be done with one of 

the following documents: DIN 18218:2010, CIRIA Report 108 Concrete pressure on formwork. 

1985., Technology Handbook: formwork; SIB-FIB-CEB 27-98-83 or national application. In 

European construction practice greatest application have DIN 18218 "Load of fresh concrete on 

vertical formwork". According to this standard, the equations for horizontal pressure from fresh  
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concrete are develop for different consistency classes - Classes in Flow table test from F1 to F6 

according to EN 206-1. In Bulgarian construction practice, however, the consistency of concrete 

mixture is mainly determined according to EN 12350-2 " Testing fresh concrete - Part 2: Slump-

test". 

In this paper are presented comparison and discussion the values of the consistency of the 

concrete mixture according to requirements of the standard. Attention is paid on technological 

factors which, affecting the value of the horizontal pressure of the concrete mixture. Are analyzed 

studies of foreign and Bulgarian researches and experimental studies carried out in recent years in 

Bulgaria. Based on the analyzes are formulated conclusions about the applicability of the equations 

according to DIN 18218, which refer Flow table test Classes from F1 to F6 according to 

BS EN 12350-5 depending on the classes of Slump-test, which are from S1 to S5 according to 

EN 12350 -2. 

 

1. Увод 

Проектирането на кофражите за вертикални бетонни и стоманобетонни елементи следва 

да се извършва с повишено внимание поради факта, че по време на бетонирането, върху тях 

възникват големи по стойност натоварвания от прясно положената бетонна смес. 

Основните фактори, оказващи влияние върху страничното натоварване от невтвърден 

бетон най-общо могат да бъдат разделени на физико- механични фактори, технологични 

фактори и фактори на кофража. Физико- механичните фактори са: рецептата на бетоновата 

смес, размер и форма на добавъчния материал, марката на цимента, обемно тегло на 

пълнители и добавки, пластичност на бетонната смес, консистенция, температурата на бетона 

и температура на околната среда, поведението при втвърдяване. Технологичните фактори са 

начин на полагане (послойно/ непрекъснато), скорост на бетониране, начин на уплътняване 

(вътрешно/външно), сътресения, дълбочина на вибриране. Факторите на кофража са: 

материалът на кофражната обшивка, разстоянието между срещуположните вертикални 

кофражни платна, наклон на кофража, височина на кофражната конструкцията, обща 

коравина на кофражната конструкция. [3] 

В БДС EN 12812:2008 “Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж” [1] 

се посочва, че за изчисляването на страничното натоварване от невтвърден бетон трябва да 

бъдат използвани един от следните документи: DIN 18218:2010, Доклад CIRIA 108 Натиск от 

бетон върху кофраж 1985 г., Технологичен наръчник: Кофраж; СIB-FIB-CEB 27-98-83 или 

национално приложение. Поради липса на последния документ, е необходимо да се 

придържаме към някои от предходните три норматива.  

Изследванията по посочените по-горе нормативи показват, че стойностите на 

страничното натоварване от невтвърден бетон, получено по посочените нормативи са 

различни за всеки конкретен случай и до известна степен отчитат различни фактори [2], [3],[7] 

В европейската строителна практика най-голямо приложение намира DIN 18218 

„Натоварване от пресен бетон върху вертикални кофражи”. Стандарта се използва от редица 

водещи европейски фирми за кофражна техника, чиито продукти са разработени имено въз 

основа на него. [2] 

Формулите, регламентирани в стандарта се отнасят за бетони с различна консистенция – 

за класове по диаметър на разстилане от F1 до F6 съгласно БДС EN 206-1 и съответно 

определени съгласно изискванията на БДС EN 12350-5 „Изпитване на бетонна смес. Част 5: 

Определяне на разстилането чрез стръскване”. Тук се явява и известно несъответствие с 

българската строителна практика, в която консистенцията на бетонната смес основно се 

определя съгласно БДС EN 12350-2 "Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на 
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слягането". Поради тази причина, директното използване на посочените формули от 

проектантите и изпълнителите на кофражите в повечето случаи не е възможно. 

С цел успешното приложение на DIN 18218 и у нас, е необходимо да се анализира 

зависимостта между консистенцията определена чрез класовете по слягане и класове по 

диаметър на разстилане, и да се определят областите на действие на формулите по стандарта, 

в зависимост от класа по слягане на съответната бетонна смес. 
 

2. Основни положения при измерване на консистенцията по метода на слягане и 

чрез мярка на разстилане при стръскване 

2.1 Измерване на консистенцията по метода на слягане 

Измерването на консистенцията по метода на слягане е регламентирано в 

БДС EN 12350-2 "Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането". Съгласно 

стандарта, бетонната смес се уплътнява във форма с вид на пресечен конус. Формата се 

запълва на три слоя като всеки слой след уплътняване е с дебелина около една трета от 

височината на пресечения конус. Всеки от пластовете се уплътнява чрез щиковане (мушкане) 

с метална пръчка със заоблен край, с дебелина (16±1) mm и дължина (600±5) mm. Формата се 

отстранява от бетона като се издига внимателно във вертикална посока. Повдигането на 

формата се извършва в продължение на 2 s до 5 s чрез плавно движение във вертикална 

посока, без да се оказват странични или усукващи движения върху бетона. Цялата операция 

от началото на запълването до отстраняването на формата се провежда без прекъсване в 

рамките на не повече от 150 s. Веднага след изтеглянето на формата се измерва и записва 

слягането (h) като се определя разликата между височината на формата и тази на най-високата 

точка на слегналата се бетонна проба. 

2.2 Измерване на консистенцията чрез мярка на разстилане при стръскване 
Измерването на консистенцията чрез мярка на разстилане при стръскване е 

регламентирано в БДС EN 12350-5 "Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на 

разстилането чрез стръскване". Използва се уред за стръскване, състоящ се от: подвижна част 

с равнинна плоча с размери (700 ± 2) mm х (700 ± 2) mm, върху която се полага бетона и 

форма с вид на пресечен конус. Изпитването се извършва, като формата се напълва с бетон с 

помощта на лопатката за загребване на два еднакви пласта и всеки пласт се хоризонтира като 

се трамбова десет пъти леко с трамбовката. Изчаква се 30 s след срязването на бетона и 

формата се издига с помощта на дръжките в продължение на 1 s до 3 s. Подвижната част се 

пуска да падне свободно до долния ограничител. Този цикъл се повтаря общо 15 пъти, като 

всеки цикъл трае не по-малко от 1 s и не повече от 3 s. С линията се измерват максималните 

размери на разстилането на бетона в две направления, d1 и d2.  

Детайлно описание на необходимата апаратура, процедурите за изпитване както по тези, 

така и по другите действащи у нас стандарти са разгледани в [6], като в табл.1 и табл.2 са 

представени класовете по консистенция по метода на слягане и чрез мярка на разстилане при 

стръскване. 
 

Табл.1 Класове по слягане Табл.2 Класове по диаметър на разстилане 

Клас Слягане в mm 

S1 10 до 40 

S2 50 до 90 

S3 100 до 150 

S4 160 до 210 

S5 ≥ 220 
 

Клас Диаметър на разстилане в mm 

F1 ≤ 340 

F2 350 до 410 

F3 420 до 480 

F4 490 до 550 

F5 560 до 620 

F6 ≥ 630 
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3. Изследвания за определяне на консистенцията по метода на слягане и чрез мярка 

на разстилане при стръскване 

3.1 Изследване съпоставимостта на класовете за бетонната смес по консистенция, 

съгласно изискванията на българските и германските норми съгласно [5] 

В изследването се дискутират и са съпоставени класовете по консистенция съгласно 

БДС 7268-83 "Бетон. Класификация и основни технически изисквания" и по DIN 1045 "Beton 

und Stahlbeton, Bemessung und Ausfuhrung", Ausgabe 07.88. Дадени са стойностите на 

консистенцията по слягане по БДС 7016-74 "Бетон. Методи за изпитване на бетонната смес" и 

на мярката на разстилане по DIN 1048, Teil 1", Fesbeton Prüfverfaren für Beton. Frishborten 

gesondert hergestellter Probekörper". Съгласно този стандарт класовете по консистенция са KS 

(твърда), KP (пластична), KR (мека) и KF (течна). 

Регламетираните класове по консистенция по БДС 7016-74 и DIN 1048, Teil 1 са 

представени в табл. 3 и табл. 4.  

 

Tабл. 3 Класове по БДС 7268-83  Tабл. 4 Класове по DIN 1045 

N Означение 

Изисквана 

мярка на 

слягане в cm 

 N Означение Название 

Изисквана 

мярка на 

разстилане в cm 

Коефициент 

на 

уплътняване 

1 K1 от 0 до 2  1 KS Твърда - 1,2 

2 K2 от 2 до 8  2 KP Пластична 35 до 41 1,9 до 1,8 

3 K3 от 8 до 14  3 KR Мека 42 до 48 1,07 до 1,02 

4 K4 над 14  4 KF течна 49 до 60 - 

 

В същия труд е дадено и сравнение на резултатите от определяне на консистенцията по 

различните методи, като самото сравнение е представено в табл. 5. Дискутира се това, че от 

колона 5 на таблицата се вижда, че между класовете консистенция по БДС 7268-83 (К1, К2, 

К3 и К4) и класовете по DIN 1048 (KS, KP, KR и KF), консистенциите в основни линии 

съвпадат. Отбелязано е, че придържайки се към средните стойности на границите (дадени в 

табл. 5), бетонната смес ще отговаря на изискванията на DIN 1048. 
 

Табл. 5 Приравняване на консистенцията на бетонната смес, определена по различни 

методики (възпроизвежда табл. 3 на [5]) 
 

N Консистенция 
Слягане по БДС 

7016-74 в cm 

Мярка на разстилане 

по DIN 1048 в cm 

Съвпадение при 

слягане на конуса в cm 

1 K1 0-2 - 0-1 

2 K2 2-8 28-39 4-6 

3 K3 8-14 40-50 6-12 

4 K4 над 14 51-60 12-18 

 

3.2 Изследване на зависимостта между консистенцията по слягане и чрез мярка на 

разстилане при стръскване съгласно [8] 

В труда е направено обобщаване на изследванията, публикувани в три източника 

(Cement and Concrete Association (1978) Superplasticizing admixtures in concrete: Report of 

Working Party, revised edition; Mor, A. and Ravina, D. (1986) The DIN flow table. Concrete 

International и Domone, P.L. (1998) The slump flow test for high workability concrete. Cement and 

Concrete Research). Резултатите, в обобщен вид са представени на фиг. 1. Два от тях 
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представят S-образен вид на зависимостта и чувствително повишаване на слягането при 

повишаване на диаметъра на разтилане, а третия е изразен чрез линейна зависимост при 

слягане в диапазона от 100 до 250 mm. Посочено е, че разсейването на резултатите е такова, 

че биха могли да се допуснат и трите предложени форми на зависимостта между 

консистенцията по слягане и чрез мярка на разстилане при стръскване. 
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 Слягане в mm 

 

Фиг. 1 Зависимост между консистенцията по слягане и чрез мярка на разстилане при 

стръскване (възпроизвежда фиг.1.7 на [8]) 

 

3.3 Изследване на зависимостта между консистенцията по слягане и чрез мярка на 

разстилане при стръскване съгласно [4] 

В изследването, за нуждите на изпитването е проектиран базов състав за бетон клас В25 

(С20/25), с консистенция 10 cm (цимент 380 kg/m
3
; вода 210 dm

3
; едър добавъчен материал 

1010 kg/m
3 
и пясък 590 kg/m

3
). Приготвени са 6 отделни замеса, получени след 

последователно добавяне към базовия състав на по 5% и цимент и вода (при запазване на 

водоциментното отношение). Така разработените състави са изпитани съгласно изискванията 

на БДС EN 12350-5 и БДС EN 12350-2, като получените резултатите  са представени в таблица 

6 и графично на фиг. 2.  
 

Табл. 6 Резултати от изпитвания за определяне на консистенцията на лабораторни замеси от 

обикновен бетон без химическа добавка 
 

Проба 

№ 

Определяне на консистенцията 

по БДС EN 12350-2 по БДС EN 12350-5 

1 S 2 8 cm F 2 d=41 cm 

2 S 3 11 cm F 2 d=42 cm 

3 S 4 16 cm F 3 d=46 cm 

4 S 4 17 cm F 4 d=48 cm 

5 S 4 20 cm F 4 d=54 cm 

6 S 5 21 cm F 5 d=56 cm 
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Фиг. 2 Зависимост между измерените стойности на консистенцията по БДС EN 12350-2 

и БДС EN 12350-5 за замеси от обикновен бетон без химическа добавка 
 

3.4 Анализ на изследванията на зависимостта между консистенцията по слягане и 

чрез мярка на разстилане при стръскване  

Представените таблично и графично резултати от дискутираните по-горе изследвания на 

различни автори недвусмислено показват, че с увеличаване на консистенцията определена по 

слягане се наблюдава и увеличаване на консистенцията, определена чрез мярката на 

разстилане при стръскване. В [7] увеличението на консистенцията е постигнато чрез 

повишаване количеството на водата и цимента при запазване на водоциментното отношение. 

Анализирайки детайлно представените резултати (фиг.1 и табл.6) може да се каже, че в 

интервала на слягането от 10 cm до 17 cm се наблюдава сравнително плавно повишаване на 

зависимостта между консистенцията, определена по слягане и определена чрез мярка на 

разстилане при стръскване. При повишаване на слягането над 17 cm обаче, се наблюдава 

рязко повишаване на диаметъра на разстилане при стръскване, спрямо резултатите, получени 

по метода на слягане. 
 

Табл. 7 Стойности на диаметъра на разстилане при слягане в диапазона от 10 cm до 20 cm 

Слягане 

в cm 

Диаметър на разстилане в сm, съгласно: 

Cement and Concrete 

Association (1978) [8] 

Mor, A. and Ravina, D. 

(1986) [8] 
[4] [5] 

10 37 33 41 40 

12 39 37 42 - 

14 42 41 44 50 

16 45 45 46 - 

18 50 50 50 60 

20 56 54 54   
     

легенда: F2 F3 F4 F5 

Изложеното дава основание да се потърси конкретна връзка между класовете по 

y = 0,099x2 - 1,7215x + 48,599 
R² = 0,998 
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Измерване на консистенцията по метода на слягане - БДС EN 12350-2 
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диаметър на разстилане от F1 до F6 съгласно БДС EN 12350-5 и слягането съгласно 

БДС EN 12350-2, като това би дало възможност за определяне приложимостта на формулите 

регламентирани в DIN 18218 (касаещи стойността на страничното натоварване от невтвърден 

бетон върху кофражите). На базата на аналзираните изследвания, в табл. 7 са представени 

конкретните стойности на диаметъра на разстилане при определяне на консистенцията 

съгласно БДС EN 12350-5 при слягане в диапазона от 10 cm до 20 cm.  

Таблично представените резултати показват, че реално няма съществени разлики при 

определените стойности на диаметъра на разстилане при съответното слягане, представени в 

[4]  и [8]. На базата на графиката, дадена на фиг.2, може да се каже, че: разстилане на бетоната 

смес по БДС EN 12350-5 в интервала 39 - 41  cm (Клас F2) , отговаря на слягане по БДС EN 

12350-2 от 8 до 11 cm; разстилане на бетоната смес по БДС EN 12350-5 в интервала 42 - 48 cm 

(Клас F3), отговаря на слягане по БДС EN 12350-2 от 12 до 17 cm; разстилане на бетоната 

смес по БДС EN 12350-5 в интервала 49 - 55  cm (Клас F4), отговаря на слягане по БДС EN 

12350-2 от 17,5 до 19,5 cm. 
 

4. Изводи  

4.1 За определяне на стойността на страничното натоварване от невтвърден бетон върху 

кофражите по DIN 18218:2010 могат да се използват: 

- при слягане от 8 cm до 11,5 cm формулите регламентирани в стандарта за клас F2; 

- при слягане от 12 cm до 17 cm формулите по DIN 18218:2010 за клас F3; 

- при слягане от 17,5 cm до 19,5 cm формулите по DIN 18218:2010 за клас F4; 

- при слягане от 20 cm до 21cm формулите по DIN 18218:2010 за клас F5. 

 

4.2 Предвид наличието на редица фактори, оказващи влияние върху стойността на 

страничното натоварване от невтвърден бетон е препоръчително  задълбочаване на 

изследванията с цел обхващане на пълния спектър от физико- механични фактори на 

бетонната смес, технологичните фактори на полагането и факторите на кофража. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

РАБОТНО СКЕЛЕ И ПЛАТФОРМИ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ 
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Резюме 

В доклада се дискутира конкретно технологическо решение за изпълнение на работно 

скеле и платформи за разтоварване, предназначено за извършване на доставка на строителни 

материали за изпълнението на производствено – административна сграда. Спецификата на 

задачата се обуславя от изискването да се извършват товаро-разтоварни работи на 

палетизирани товари на кота +7,90, като едновременно с това е необходимо да се премости и 

обслужващ път в парцела с ширина 6,15 m. 

Работното скеле и платформите за разтоварване са решени чрез разделянето 

(обособяването) на временното съоръжение на три зони: зона 1 - разтоварна, зона 2 -

предназначена само за пешеходен трафик и зона 3 - разтоварна.  

Композиционното решение на конструкцията на временното съоръжение в трите 

зони е строго индивидуално. В зона 1 конструкцията е реализирана като укрепен блок, 

състоящ се от 3 бр. горещовалцувани профили IPE 220, върху които през разстояние 61 cm се 

разполагат дървени греди PERI VT 20 K с дължина 245 cm, отговарящи на изискванията на 

БДС ЕN 13377. В зона 2 конструкцията е реализирана от 3 бр. стоманени ферми с дължина 

6078 mm с код Z-BL 53 от номенклатурта на скеле „Лайер Блитц Система 70 стомана”, 

закрепени от едната страна към трите IPE 220 профили (в зона 1), а от другата към носещата 

кула на скелето (в зона 3). В зона 3 скелeто e изпълнено от следните елементи от 

номенклатурата на скеле тип „Bera нормал”: стойки, допълнителни стойки, хоризонтална 

(основна) рамка, укрепващи диагонални връзки, напречни хоризонтални връзки, правоъгълни 

връзки, въртящи връзки, връзки работещи на триене и винтови пети.  

При проектирането на скелето са взети предвид реалните натоварвания от 

предвидените за разтоварване палети, хоризонталните и вертикалните въздействия от 

вертикалния подемник “Geda-Lift 200 Comfort”, а също и натоварване, отчитащо 

наличието на работници, които ще пребивават в отделните зони на временното 

съоръжение. Изследването на конструкцията на скелето и работните платформи е 

извършено чрез разработване на пространствен модел, посредством програмен продукт по 

метода на крайните елементи. Дадени са конкретни указания за монтаж, демонтаж на 

скелето и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  
 

TECHNOLOGICAL SOLUTION FOR IMPLEMENTATION 

OF FALSEWORK AND WORKING PLATFORMS 
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Abstract 

In the report, one technological solution to implementation of Falsework and working 

platforms, designed for delivery of building materials during the construction an administrative 
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building are discussed. 

The specifics of the task is determined by the requirement to perform loading and unloading 

works of materials in pallets of elevation 7.90, while it is necessary scaffolding to pass over service 

road of width 6,15 m. 

Falsework and working platforms for unloading are determined by dividing (separation) of the 

temporary facility into three zones: Zone 1 - unloading zone, Zone 2 - intended for pedestrian traffic 

and Zone 3 - unloading zone. 

The structure of the temporary facility in the three zones is strictly individual. In Zone 1 the 

structure is realized as a one stable block, consisting of the 3 steel profiles IPE 220, where in a 

distance 61 cm are placed timber beams PERI VT 20 K with length 245 cm, according to the 

requirements of EN 13377.  

In zone 2 the structure is realized by 3 numbers of steel trusses with length 6078 mm, code Z-

BL 53, part from falsework system "Layer Blitz System Steel 70", attached on one side to the IPE 

220 profiles (zone 1), and from the other to the falsework tower (zone 3).  

In zone 3, the falsework consists of the following elements of the nomenclature of the scaffold 

"Bera normal": props, additional props, horizontal (main) frame, diagonal brackets, horizontal cross 

brackets, rectangular connections, rotating connections, friction connections working and screw legs. 

In the design of scaffolding been taken into account the actual loads provided from unloading 

pallets, horizontal and vertical loads from lift "Geda-Lift 200 Comfort", and also loads from workers 

who will reside in different areas of the temporary facility . 

The structural analysis of the falsework and working platforms is done by developing a spatial 

model by software on the finite element method. Are given specific instructions for assembly, 

disassembly of the falsework and providing healthy and safe working conditions. 

 

1. Въведение 

Обезпечаването доставката на строителни материали, при изпълнението на строителни и 

монтажни работи в условията на работещи производства е възможно с осигуряването на 

конкретни технологични решения. В частност, при необходимост от доставка на материали на 

голяма височина е необходимо използването на подходяща механизация за вертикален 

транспорт в комбинация с конзолни платформи за разтоварване или самостоятелни скелета за 

достъп. Избора на конкретно решение зависи от условията насъответния строеж и следва да се 

извършва на базата на задълбочен технико-икономически анализ. От друга страна, самото 

проектиране на временните съоръжения, били те конзолни платформи за разтоварване или 

самостоятелни скелета за достъп трябва да се извършва съгласно изискванията на 

действащите нормативни документи и стандарти. 

В настоящия доклад е представено конкретно технологично решение за изпълнение на 

работно скеле и платформи за разтоварване, предназначено за извършване на доставка на 

строителни материали за изпълнението на производствено – административна сграда. 

Спецификата на задачата се обуславя от изискването да се извършват товаро-разтоварни 

работи на палетизирани товари на кота +7,90, като едновременно с това е необходимо да се 

премости и обслужващ път в парцела с ширина 6,15 m. Също така е поставено конкретно  

изискване, при изпълнението на скелето да се използват основно елементи на скеле тип „Bera 

– нормал” и дървени греди PERI VT 20 K с дължина 245 cm. 
 

2. Основни положения 

Основната цел е да се даде конкретно решение за изпълнение на работно скеле и 

платформи за разтоварване, поради необходимостта от извършване на доставка на строителни 
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материали за изпълнението на посочения по-горе строеж.  

Предвижда се товарите да са палетизирани в три основни типа палети, със следните 

размери и тегла: 1) размери 2,8х1,2 m, тегло 1,2 t; 2) размери 3,0 х 1,2 m, тегло 1,2 t; 3) размери 

4,8 х 1,2 m, тегло 1,2 t. За вертикален транспорт на част от материалите ще се използва и 

Товароподемник за транспорт под наклон “Geda-Lift 200 Comfort” с товароподемност 200 kg.  

 

3. Oписание на приетата концепция и на отделните зони на скелето 

Работното скеле и платформите за разтоварване са решени чрез разделянето 

(обособяването) на временното съоръжение на три зони: 

- зона 1 (разтоварна) – с дължина извън сградата 3,50 m, намираща се непосредствено до 

съществуващата сграда и предназначена за разтоварване на палети с размери 2,8 х 1,2 m и 

тегло 1,2 t; 

- зона 2 (предназначена само за пешеходен трафик) – с дължина 3,20 m, и намираща се 

над обслужващ път в парцела;  

- зона 3 (разтоварна) – с размери в план 7,60 m / 3,60 m, намираща се в съседния парцел 

(непосредствено до съществуващата ограда) и предназначена за разтоварване на палети с 

размери 3,0 х 1,2 m, тегло 1,2 t и палети с размери 4,8 х 1,2 m, тегло 1,2 t. 

Стълбището, предназначено за достъп до различните нива на скелето в зона 3, е 

предвидено да се изпълни в едно от крайните ъглови полета. Вертикалният подемник “Geda-

Lift 200 Comfort” следва да се монтира по дългата страна на скелето (в зона 3) към средното 

поле. Стъпването на скелето (зона 3) е приетода се извърши върху стоманобетонни панели с 

дебелина 20 cm, положени върху добре подравнена основа, изпълнена както следва: почва с 

отстранен хумусен слой, слой уплътнен трошен камък с дебелина 20 cm, слой уплътнен пясък 

с дебелина 5 cm. 

Общ пространствен изглед на временното съоръжение е представен на фиг. 1 и фиг. 2. 

 

  

Фиг. 1 Общ пространствен изглед на 

скелето и платформите за разтоварване 

Фиг. 2 Работно скеле и платформи за 

разтоварване 
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4. Композиционно решение на конструкцията на временното съоръжение 

Отделните зони на съоръжението са реализирани както следва: 

4.1 Зона 1 (разтоварна)  

Конструкцията е реализирана като укрепен блок, състоящ се от 3 бр. горещовалцувани 

IPE 220 профили по Euronorm 19-57. IPE 220 профилите са окрупнени посредством стоманени 

диагонали на болтови връзки, а закрепването укрепения блок към стоманобетонната 

конструкция на кота +7,80 и предаването на усилията от натоварването се осъществява чрез 

стандартен сегментен анкер HILTI HSA M16 x 190 със следните характеристики: N Rec = 

17,2 kN, V Rec=29,1 kN, Дълбочина на отвора h = 140 mm. 

Статическата схема на IPE 220 профилите е проста греда с конзолен край, върху който 

реално се оформя зоната за разтоварване. Поради наличието на хоризонтален профил на 

дограмата, същите са дистанцирани от стоманобетонната плоча на кота +7,80 посредством 

„лапи” с височина 13 cm.  

 

 
Фиг. 3 Монтажен план на конструкцията оформяща Зона 1 (разтоварна) 

 

В предната част на IPE 220 профилите са монтирани чрез заваряване стоманени тръби с 

диаметър ф 48,3 mm, дебелина 4,0 mm и дължина 570 mm, които са предназначени за 

реализране на връзката със стоманените ферми в зона 2.  

Върху IPE 220 профилите, през разстояние 61 cm се разполагат дървени греди PERI VT 

20 K с дължина 245 cm. Използваните дървени греди следва да отговарят на изискванията на 

БДС ЕN 13377 „Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване”. В 

стандарта е регламентирано, че за клас Р20 допустимата срязваща сила (Qдоп) е 11 kN и 

допустимия огъващ момент (Mдоп) е 5 kNm [2]. 

Статическата схема на дървените кофражни греди PERI VT 20 K е непрекъсната греда на 

две полета с отвори по 85 cm, като върху тях се монтира чрез заковаване ходрофобен 

шперплат с дебелина 21 mm, отговарящ на изискванията на БДС EN 13986 „Плочи дървесни 

за употреба в строителството”. 

От двете страни на разтоварната зона (извън сградата)  следва да се изпълнят предпазни 

парапети (с височина 1,00 m), състоящи се от стоманени парапетни стойки, горно перило, 

междинно перило и бордова дъска. Парапетните стойки се монтират през разстояние 122 cm и 

се закрепват към свободните краища на дървените кофражни греди PERI VT 20 K.  
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4.2 Зона 2 (предназначена само за пешеходен трафик) – намираща се над обслужващ път 

в парцела  

Конструкцията е предвидено да се изпълни от 3 бр. стоманени ферми с дължина 

6078 mm закрепени от едната страна към трите IPE 220 профили (в зона 1), а от другата към 

скелето (в зона 3). Стоманените ферми са с код Z-BL 53 от номенклатурта на скеле „Лайер 

Блитц Система 70 стомана” [3], притежаващо разрешително Z-8.1-16.2 издадено от 

Германския институт по строителна техника. Горния и долния пояс на стоманените ферми се 

закрепват към кулата от тръбно скеле (зона 3) посредством връзки (жабки) и напречни 

стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm. Натоварванията от стоманените ферми се предават върху 

IPE 220 профилите (зона 1) и носещото скеле (зона 3). 

Върху стоманените ферми, в зоната на възлите по горния пояс се разполагат дървени 

греди PERI VT 20 K с дължина 245 cm (през разстояние 70 cm). Използваните дървени греди 

следва да отговарят на изискванията на БДС ЕN 13377 за клас Р20. 

Статическата схема на дървените кофражни греди PERI VT 20 K е непрекъсната греда на 

две полета с отвори по 85 cm. С цел недопускане на приплъзване между стоманените тръби на 

горния пояс и дървените греди, към долния пояс на  PERI VT 20 K e необходимо да се 

приковат дървени летвички, или дървените греди да се закрепят към тръбите посредством 

стоманени скоби. Върху гредите се монтира чрез заковаване хидрофобен шперплат с дебелина 

21 mm, отговарящ на изискванията на БДС EN 13986 „Плочи дървесни за употреба в 

строителството”. 

От двете страни на кофражните греди  PERI VT 20 K да се изпълнят предпазни парапети 

(с височина 1,00 m), състоящи се от стоманени парапетни стойки, горно перило, междинно 

перило и бордова дъска. Парапетните стойки се монтират през разстояние 140 cm и се 

закрепват към свободните краища на дървените кофражни греди  

4.3 Зона 3 (разтоварна) 

Конструкцията представлява носещо скеле (кула) с размери в план 7,60 m / 3,60 m и 

височина 9,25 m. Скелето е изпълнено от следните елементи: 

- стойки ф 48,3 х 4,0 mm от номенклатурата на скеле тип „Bera normal” [4]: основна 

стойка с дължина 2,65 m, допълнителна стойка с дължина 4,00 m и допълнителна стойка с 

дължина 2,00 m; 

- допълнителни стойки - стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm, съгласно БДС EN 39 

„Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка”; 

- хоризонтална (основна) рамка от номенклатурата на скеле тип „Bera нормал” с размери 

100 x 240 cm, с надлъжни тръби ф 43 х 2,0 mm и с напречни тръби ф 35 х 3,0 mm; 

- укрепващи диагонални връзки от стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm, съгласно 

БДС EN 39 „Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка”; 

- напречни хоризонтални връзки от стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm, съгласно 

БДС EN 39 „Стоманени тръби за тръбно скеле. Технически условия на доставка”; 

- Правоъгълни връзки (правоъгълни жабки) съгласно БДС EN 74 - за свързване на две 

тръби под прав ъгъл; 

- Въртящи връзки (въртящи жабки) съгласно БДС EN 74 – за свързване на две тръби под 

произволен ъгъл 

- Връзки работещи на триене (съединител хоризонтален) съгласно БДС EN 74 – за тръби, 

които са в една ос и могат да предават опън, натиск и огъване 

- Нормална винтова пета 0,60 m Z-ZB 8 от номенклатурта на скеле „Лайер Блитц 

Система 70 стомана”,. 

Скелето стъпва върху стоманобетонните панели посредством Нормална винтова пета 

0,60 m Z-ZB 8 от [3]. Всяка една винтовата пета се закрепва към панелите посредством 1 бр. 
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HILTI винтов анкер HUS-H 10 x 90.  

Проектната кота се достига чрез комбиниране по височина на основна стойка с дължина 

2,65 m, допълнителна стойка с дължина 4,00 m и допълнителна стойка с дължина 2,00 m (и 

трите от номенклатурата на скеле тип „Bera нормал”) и стоманена тръба ф 48,3 х 3,2 mm , 

съгласно БДС EN 39 с дължина 650 mm.  Свързването на „допълнителна стойка с дължина 

2,00 m” от номенклатурата на скеле тип „Bera нормал” и допълнителните стойки - стоманени 

тръби ф 48,3 х 3,2 mm да се извърши посредством връзки работещи на триене (съединител 

хоризонтален) съгласно БДС EN 74.  

На всяко ниво през 2,00 m се монтират хоризонтални (основни) рамки. На кота +8,15 се 

монтират хоризонтално стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm, които се закрепват към 

вертикалните допълнителни стойки ф 48,3 х 3,2 посредством правоъгълни връзки.  

Върху тях се монтират дървени греди PERI VT 20 K с дължина 245 cm (през разстояние 

61 cm) и хидрофобен шперплат с дебелина 21 mm. Пространственото укрепване на 

конструкцията се реализира чрез система от укрепващи диагонални връзки от стоманени 

тръби ф48,3 х 3,2 mm, закрепени посредством въртящи връзки съгласно БДС EN 74. За 

допълнително укрепване, конструкцията на скелето е закрепена и към монтираните на 

строежа фургони, като отново се използват тръби ф 48,3 х 3,2, закрепени посредством 

въртящи връзки съгласно БДС EN 74. 

Осигуряването на защита от падане от височина (предпазни парапети) се реализира чрез 

предпазни парапети (с височина 1,00 m), изпълнени от вертикални стоманени тръби ф 48,3 х 

3,2 mm (продължение на вертикалните стойки по контура на скелето над кота +8,35) и два 

броя хоризонтални стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm (нависочина 50 cm и 100 cm по височина 

на парапета). 

 
Фиг. 2 Монтажен план и укрепване на кулата оформяща Зона 3 (разтоварна) 

 

5. Натоварване 

Натоварването е прието съгласно „Наредба № 3 за основните положения за проектиране 

на конструкциите и за въздействията върху тях”, с нормативните им стойности и съответните 

им коефициенти. Взети са в предвид реалните натоварвания от предвидените за разтоварване 

палети, хоризонталните и вертикалните въздействия от вертикалния подемник “Geda-Lift 200 

Comfort”, ветрово натоварване а също и натоварване, отчитащо наличието на работници, 

които ще пребивават в отделните зони на временното съоръжение.  
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5.1 Вертикални експлоатационни натоварвания: 

- в Зона 1 (разтоварна): натоварване от палет с тегло Q = 12 kN и размери 2,8 х 1,2 m 

(3,57 kN/m
2
), а извън зоната на палета и равномерно разпределен товар 3,00 kN/m

2
; 

- в Зона 2 (пешеходна): равномерно разпределен товар 1,5 kN/m
2
; В зона 2 се допуска 

едновременно движение на не повече от четирима души с товар до 200 kg. 

- в Зона 3 (разтоварна): натоварване от палет с тегло Q = 12 kN и размери 3,0 х 1,2 m 

(3,33 kN/m
2
) или палет с тегло Q = 12 kN и размери 4,8 х 1,2 m и и равномерно разпределен 

товар 2,00 kN/m
2
. При проектирането на конструкцията са отчетени също и хоризонтални 

натоварвания от товароподемник за транспорт под наклон “Geda-Lift 200 Comfort” със 

стоност 1,00 kN на релса (или общо 2,0 kN); 

5.2 Ветрови натоварвания: 0,48 kN/m
2
. 

5.3 Натоварване на конструкцията от земетръс 

Изследван е пространствен модел на сградата посредством програмен продукт по метода 

на крайните елементи. При моделирането са взети под внимание особеностите на елементите 

на конструкцията, като всички те са включени в модела със съответстващи на действителното 

им механично поведение типове крайни елементи. Връзките между елементите са 

симулирани, така че да отговарят на действителното им лагеруване или закоравяване. 

5.3.1 Маси и сеизмично въздействие 

Масите на елементите на конструкцията са определени съгласно българските норми. За 

получаване на характеристиките на сеизмичното въздействие са използвани следните 

коефициенти съгласно Наредба № РД-02: 

- Кс = 0,27 за IX степен на сеизмичното въздействие, отговарящо на гр. София; 

- Динамичен коефициент - съответната функция за В група почвени условия; 

- Коефициент на значимост С = 1,2; 

- Коефициент на реагиране R = 0,25. 

5.3.2 Модален и спектрален анализ 

Проведен е пространствен модален динамичен анализ. Отчетени са необходимият брой 

собствени форми на конструкцията, за да е активирана около 90% от масата й. Формите с по-

големи честоти практически не влияят на резултатите. Сеизмичното въздействие е зададено с 

три независими една от друга компоненти: две хоризонтални и една вертикална със 100% 

спектър на реагиране. Усилията получени от разгледаните форми на трептене са комбинирани 

с метод CQC с 5% затихване, а по отделните направления на сеизмичното въздействие по 

метода корен квадратен от сумата на квадратите (SRSS).  

Анализа на конструктивното решение показва, че: първата собствена форма е с период 

Т = 0,211 s, втората – Т = 0,0988 s, третата – Т = 0,063 s. 

 

6. Монтаж на работното скеле и платформи за разтоварване. 

Преди започване на монтажа е необходимо да се обозначат осите и местоположението 

на стоманените IPE профили (в зона 1) и петите на стойките (в зона 3). При монтажа на 

работното скеле (зона 3) следва да се спазват стриктно изискванията, регламентирани в 

„Указания за монтаж – Скеле тип BERA – нормал”. Монтирането на стойките на следващото 

ниво трябва да започва след като са монтирани изцяло полетата от по-долното ниво (в това 

число хоризонтални рамки и укрепващите диагонални връзки от стоманени тръби ф 48,3 х 

3,2 mm или два помощни диагонала за всяко поле) и след като са монтирани напречните 

хоризонтални връзки.  

Свързването на „допълнителна стойка с дължина 2,00 m” от номенклатурата на скеле 
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тип „Bera нормал” и допълнителните стойки - стоманени тръби ф 48,3 х 3,2 mm е предвидено 

да се извърши посредством връзки работещи на триене (съединител хоризонтален) съгласно 

БДС EN 74. С цел недопускане на приплъзване между стоманените елементи (тръби, греди) и 

дървените греди, към долния пояс на  PERI VT 20 K да се приковат дървени летвички, или 

дървените греди да се закрепят към тръбите посредством скоби. 

Монтажа на решетъчните ферми (в зона 2) следвада се извърши след монтиране на 

стоманените IPE профили (в зона 1) и след като работното скеле (в зона 3) е укрепено към 

намиращите се на строежа фургони. 

За сигуряване на ЗБУТ през време на изпълнението, монтажа и демонтажа на работно 

скеле и платформи за разтоварване, както и през времето на неговата експлоатацията е 

необходимо стриктно да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

 

7. Заключение 

За настоящия строеж, изпълнението на временно съоръжениие представляващо работно 

скеле и платформи за разтоварване е оптимален вариант, предвид спецификата на задачата 

обуслувена от изискването за извършване на посочените товаро-разтоварни работи. 

Отчитайки, че за изпълнението на временното съоръжение са използвани основно елементи в 

наличност, то може да се каже, че в голяма степен е постигнато снижение допълните разходи 

за изпълнение на строително-ремонтните работи на строежа. Приложения комплексен подход 

за решаване на проблема, състоящ се в специфично конструктивно проектиране и спазване на 

основни технологични правила и нормативи, даде адекватно техническо решение и осигури 

необходимата надеждност на работното скеле и платформи за разтоварване. 
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ЯКОСТНИ ПРОМЕНИ НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ, СЪДЪРЖАЩИ  

ЛАТЕРИН И ПЕПЕЛ ОТ ЦАРЕВИЧНИ ЛЮСПИ (И С ЧАСТИЧО ЗАМЕНЕН 

ЦИМЕНТ С ПЕПЕЛ ОТ CORN HUSK ASH) 
 

Икпонмвоса Е. Е., Салау М. А., Квасима О. О. 
 

Резюме 

В тази статия е представено изследване върху якостните характеристики на 

стоманобетонни греди съдържащи латерин, при които част от цимента е заменен с пепел от 

царевични люспи (CHA). Изготвени са 54 бр. пробни тела – кубчета 150 mm x 150 mm x 

150 mm и са изпитани на възраст 7, 14 и 28 дни. Също така, 54 бр. стоманобетонни греди с 

размери 150 mm x 150 mm x 750 mm са изготвени и изпитани на възраст 45, 60 и 90 дни, за 

определяне на якостни параметри и провисване. Необходимите, тези изследвания, бетони за 

са приготвени от (CHA), цимент, латерит и пясък, гранит в съотношение 1:2:4 (цимент: дребен 

добавъчен матириал: едър добавъчен материал) и водоциментно отношение 0,65. Дребният 

добавъчен материал е с отношение латерит:пясък 1:3 (25% латерит и 75% пясък), а 

процентното съдържание на CHA варира в границите от 0% до 40% от масата на цимента и в 

пределна норма 10% в цялата смес.  

Получените резултати за якостта на натиск на кубчетата, показват, че тя намалява при 

съставите с постоянно количество на латерин от 25% и вариране на съдържанието на СНА от 

0% до 40%. Резултатите за якостта на срязване на обикновените стоманобетонни греди за 

трите възрасти – 45, 60 и 90 дни, първоначално показват високи стойности. При добавяне на 

25 % латерин, якостта на срязване намалява, но провисването остава голямо. Същите състави, 

но с добавка от СНА, в ранните етапи на втвърдяване, имат голямо провисване, но с 

увеличаване на възрастта, провисването се редуцира. Въз основа на тези резултати е 

определено оптималното количество от 10 % СНА, с което може да се замени цимента в тези 

бетонни смеси. 
 

Ключови думи: пепелина от царевични люспи, стоманобетонни греди с латерин, 

бетонови кубчета, срязване, провисване, пукнатина 
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Abstract 

This paper reports the Investigation on the Medium Term Strength Characteristics of Steel 

Reinforced Laterized Concrete Beams with Cement partially replaced by Corn Husk Ash (CHA). 

Fifty-four (54No.) 150mm x 150 mm x 150 mm concrete cube samples were prepared, cured and 

tested at curing ages of 7, 14, & 28 days. Also, Fifty-four (54No.) Reinforced Laterized-Concrete 

Beams of 150 mm x 150 mm x 750 mm were prepared, cured and tested after a period of 45, 60, & 

90 days to determine their strength parameters and deflection patterns. The concrete for this 

investigation was produced from CHA, cement, laterite and sand, granite mixed in the ratio of 1:2:4 

(Cement: Fine aggregate: Coarse aggregate) with water/cement ratio of 0.65. The ratio of laterite to 
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sand was kept at 1:3 (25 % laterite and 75 % sand) in the fine aggregate and the percentage of CHA 

was varied from 0 % to 40 % weight of cement at incremental rate of 10 %. 

With a constant quantity of 25 % laterite and increasing percentage of CHA from 0 % to 40 %, 

generally, there was a decrease in the compressive strength of concrete cubes tested. Results showed 

that for Normal Concrete Beams at 45, 60 and 90 days Shear Capacity was high initially, but on the 

addition of 25 % Laterite, the Shear Capacity of the Beam specimens decreased, hence leading to a 

greater deflection. With the inclusion of CHA to mixes with 25 % Laterite, deflection was quite high 

at early curing stages but improved as the curing age increased. The deflection results indicate that 

the optimum CHA content is 10% replacement of cement with the material. 
 

Keywords: Corn Husk Ash, Laterized Steel Reinforced Concrete Beams, Concrete Cubes, 

Shear Failure, Deflection, Crack pattern 

 

1.0 INTRODUCTION 

Due to the significant contribution to environmental pollution, to high consumption of natural 

resources like limestone and the high cost of Portland cement etc.,  there is need to economize on the 

use of cement and one of the practical solutions to economize cement is to partially/wholly replace it 

with materials like Corn Husk Ash, Coal Fly Ash (aka pulverized fuel ash or PFA), Ground 

Granulated Blast Furnace Slag (GGBS), Silica Fume, Metakaolin (calcined clay), Rice Husk Ash, 

Palm Kernel Shell Ash, Corn Cob Ash, Coconut Husk Ash, etc. The significance of this research is to 

fine-tune strategies to reduce the cost of concrete production arising from the rising cost of cement, 

and to devise means of handling solid waste generated from corn husk seasonally. 

Olusola (2007), in his report, defined laterized concrete as concrete in which the fine aggregate 

has been partially or wholly substituted with laterite soils in its natural form. These soils are readily 

available in Nigeria and constitute one of the locally and readily available but underutilized building 

materials. They are easy to procure and do not require washing before use because they contain little 

or no organic material that can harmfully and chemically react with cement during hydration of 

cement in concrete. Their neglect as structural engineering material is associated with the uncertainty 

of their strength and other structural characteristics. 

Ikponmwosa and Salau (2010) showed that normal concrete cannot withstand appreciable load 

when heated above 250°C while laterized concrete with 25% laterite in the fine aggregate is able to 

resist higher load with increase in age and at temperature up to 500°C. They achieved compressive 

strength of up to 30.44 N/mm2 for laterized concrete with 25% laterite and 75% sand at 500°C. They 

concluded that Laterized concrete can be classified as normal weight concrete as the density of all 

test specimens of 28-day curing age exceeds 2000kg/m3. They also observed that there is economic 

saving if laterized concrete is used in areas of high temperature up to 500°C.   

Ikponmwosa and Falade (2006) reported on the study of strength properties of fibre reinforced 

laterized concretes under normal laboratory ambient condition. A consistent trend of increase in 

values of strength with age was observed in the specimens. Concrete with 25% laterite content of 

fine aggregate compared favorably with those of normal concrete of similar mix proportion by 

weight and water/cement ratio.  

Udoeyo et al. (2010) carried out experimental investigation on some characteristics of concrete 

containing laterite as partial or full replacement of fine aggregate. Test results showed that concrete 

with 40% replacement of sand with laterite could attain design strength of 20N/mm2. This fact is 

reinforced in the comparative study of strength properties of unreinforced and fibre reinforced 
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normal and laterized concrete by Ikponmwosa and Falade (2006). Test results showed that strength 

increases with age of the test specimens. Also, laterite replacing sharp sand in concrete up to 45% 

produced the highest compressive strength.  

Paa et al. (2013) conducted a study to investigate the potential of corn husk ash as an enhancer 

for the production of soil blocks for low-cost housing. Generally, there was a significant 

improvement in the compressive strength characteristics of the stabilized soil blocks. From test 

results, compressive strengths of 4.177MPa, 4.380MPa and 4.453MPa were obtained for blocks 

admixed with 0%, 5% and 10% corn husk ash respectively. Soil blocks admixed with 20% corn husk 

ash had the highest compressive strength of 5.311MPa followed by blocks which had 15% corn husk 

ash with compressive strength of 4.917MPa. The water exclusion and the abrasion resistance 

properties showed significant improvement as the quantity of corn husk ash increased.  

Kevern and Wang (2009) investigated the pozzolanity of corn husk ashes as supplementary 

cementitious material in concrete. Two types of corn husks were studied, and four different ash 

production techniques were employed. XRD and XRF were used to quantify the chemical signatures 

and structure of the ashes, and SEM analysis was used to examine particle shapes. Pozzolanity of the 

ashes was determined based on strength activities of mortar samples made with various rates of ash 

replacement for Portland cement. Thermo-gravimetric (TG) analysis was used to determine the level 

of cementitious material hydration. Results indicate that the chemical compositions of the high-silica 

corn ash (HSCA) and regular corn ash (RCA) are similar, and they both contain high levels of SiO. 

This work looks into the strength of laterized concrete with cement partially replaced with corn 

husk ash. 

 

2.0 EXPERIMENTAL PROCEDURE 

Preliminary investigations were carried out on the concrete constituent materials to determine 

their physical and chemical properties. The cement is Ordinary Portland Cement (OPC) whose 

properties conform to British Standard BS 12 and with average characteristic bulk density of about 

3080kg/m3. The water used was clean, potable and impurities-free. The dry densities of the 

constituent materials were determined in the laboratory. The coarse aggregate, crushed granite was of 

12mm maximum diameter and density of 2629kg/m3 while the fine aggregate is composed of laterite 

and sharp sand with density of 2605 kg/m3 and 2588g/m3 respectively. The particle sizes of the sand 

are those passing sieve with aperture 2.36 mm but retained on sieve of 63 apertures. 

The results of preliminary tests on concrete constituents are given in Table 1 while the grading 

curves of the aggregates are given in Figure 1. Steel reinforcement of 2Nos. Y12mm was used for 

both Top and Bottom layers and 10mm diameter bars were used as stirrups at 250 mm centre to 

centre along the length of the beam. The concrete for this investigation was produced from corn husk 

ash/cement blend, laterite/sand and granite mixed in the ratio of 1:2:4 (Cement: Fine aggregate: 

Coarse aggregate) with water/cement ratio of 0.65. The ratio of laterite to sand was kept at 1:3 (25% 

laterite and 75% sand) of the fine aggregate. The percentage of the CHA replacing cement was 

varied from 0% to 40% weight of the cement at an incremental rate of 10%. Ordinary Portland 

cement was used and its properties conform to British Standard BS 12. A total number of 54Nos. 

150mm x 150mm x 150mm concrete cubes and 150 mm x 150 mm x 750 mm beams specimens were 

cast, cured and tested. The normal concrete specimens served as control for the experiment. The 

preparation and curing of the specimens were in accordance with BS1881. The specimens were de-

moulded    
 

 
 hours after casting and stored in a curing tank containing clean water until the age of 

test of 7, 14 and 28 days for the cubes and 45, 60 and 90 days for the beams.  
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Table 1: Results of Preliminary Tests on the Aggregates and Cement 

 

Parameters Granite Sand Laterite Cement CHA 

 

Sieve Analysis      

Coefficient of Uniformity (CU) 2.5 2.25 2.4   

Coefficient of Curvature (CC) 1.26 1.36 1.35   

Fineness Modulus 3.88 4.49 4.25 425 390 

 

Dry Density 2588 2629 2605 3080 1930 

Bulk Density 2597 2965 2944 3097 1998 

Specific Gravity 2.588 2.629 2.605 3.08 1.93 

Moisture Content (%) 1.5 18.34 22.66   

 

Organic Composition       

Chlorides   0.006    

Sulphate – (SO4)  0.002  0.500 0.003 

Silica – (SiO2)   45.16 19.05 45.00 

Aluminium Oxide – (Al2O3 )   36.3 4.980 1.200 

Ferric Oxide – (Fe2O3)   0.28 0.010 0.640 

 

Aggregate Crushing Value (%) 25.87     

 

3.0 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Aggregates Tests 

The results in table 1 show that the coefficient of uniformity of the granite, sand and laterite are 

2.50, 2.25 and 2.40 respectively while those of coefficient of curvature are 1.26, 1.36 and 1.35 

respectively. Thus the aggregates were well graded and suitable for concrete production according to 

ASTM C33. The fineness moduli (Table 1) are within the limits specified by ASTM 125. The 

moisture contents of the aggregates were 22.60%, 21.98% and 0.75% for laterite, sharp sand and 

granite respectively. These results in Table 1 show that the laterite is more saturated than sand and 

should result in reduced water/binder ratio when used in concrete. 

The dry density test results obtained for all aggregate ranged between 2588 kg/m3 and 2629 

kg/m3. The fine aggregates comprising sharp sand and laterite had dry densities of 2588 kg/m3 and 

2590kg/m3 respectively, while granite had an approximate value of 2590 kg/m3. These are classified 

as heavy weight aggregates (ASTM C136) 
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Fig 1: Particle Size Distribution Curve of Aggregates 

 

3.2 Workability 

The standard consistency test results on cement and corn husk ash blended samples are shown 

in Table 2. The initial setting time of cement with 0% CHA was 93 minutes and it gradually 

increased to 312 minutes, being the highest level when cement was partially replaced with 40% 

CHA. Similarly, the final setting time of cement with 0% CHA was 168 minutes and increased to 

374 minutes for cement, partially replaced with 40% CHA. The implication of this is that, as both 

setting times increased, the gap between them increased and widened as more replacements were 

added, suggesting that CHA behaved as a retarder.  

 

Table 2: Slump of Fresh Concrete at Different % of Corn Husk Ash 

 

% Replacement of CHA 

Slump Standard Consistency (sec.) 

Value 

(mm) 
Type Class 

Initial Setting 

Time 

Final Setting 

Time 

0 90 True S2 125 183 

10 82 True S2 155 205 

20 74 True S2 190 254 

30 62 True S2 243 305 

40 48 True S1 310 374 

Normal Concrete 

(No CHA, No Laterite) 
95 True S2 93 168 

 

The results of slump test, as shown in Table 2, indicated that the mix of zero percent laterite 
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content (control) has the highest workability (True Slump) value of about 95 mm and the values 

decreased gradually as soon as laterite and CHA were introduced in all the percentages to an average 

value of 48mm for 40% CHA replaced concrete. The results implied that as partial replacements 

increased, the slump values decreased and workability reduced as well; because the more the CHA 

content, the more volume of water consumed during mixing; being due to the affinity of laterite for 

water, despite the retarding properties of the corn husk ash. 

 

3.3 Density and Compressive Strength of Corn Husk Ash Concrete 

Table 3 summarizes the densities of laterized concrete with cement, partially replaced by corn 

hush ash. The results showed reduction in density at the age of 28days and above with increase in the 

content of the corn husk ash. The reduction is not proportional to the increase in the percentage (%) 

of the CHA. This is due to the fact that the dry density of the corn husk ash (1930 kg/m3) is about 
 

   the density of cement (3080 kg/m3). However, the laterized concrete produced, even with 40% 

CHA, can be classified as normal weight concrete as the densities are in the range of 2100 -

2400 kg/m2 at 28 days. 

 

Table 3: Density and Compression Strength of Laterized Concrete with Corn Husk Ash 

 

% Replacement for 

CHA 

Density (Kg/m3) 
Average Compression Strength 

(N/mm2) 

7 days 14 days 28 days 7 days 14 days 28 days 

0 1845 2504 2474 17.93 19.41 20.44 

10 2512 2397 2516 17.78 18.22 20.00 

20 2379 2350 2409 17.04 17.45 18.89 

30 2370 2290 2310 16.30 16.59 17.78 

40 2361 2320 2107 8.89 9.78 14.07 

Normal Concrete, No 

Laterite, No CHA 
2598 2462 2510 18.81 20.00 24.59 

 

The compressive strength test results, as shown in Table 3, indicated that the compressive 

strength reduced with increase in the content of the CHA. The reduction is connected with the 

fineness modulus of the corn husk ash, which is lower than that of ordinary cement. For all the test 

cases, compressive strength increased with curing age (from 7 to 28 days) as in normal concrete. 

This is as a result of continued hydration process of the cement with age. However, the rates of 

strength gains with curing ages for different % content of CHA were not the same.  

 

The concluding reduction in the values of compressive strength of concrete partially replaced 

with laterite and CHA shows just about 55% overall in the total strength. From results in Figure 2, 

the average value of 17N/mm2 may be used for non-critical structural works (CIP – 35) and (ASTM 

C31/39).  

Figure 2 shows superimposed graphical presentation of the compressive strength of the 

laterized concrete with different % of CHA, showing different zones of use. This zoning of strengths 

will lead to about 20 – 40% savings, if up to 20% CHA can partially replace cement and laterite can 

partially replace sand (up to 25%).  
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Figure 2: Superimposed Graphical Representation of 7, 14 & 28 Days Compressive Strength 

Specimens Showing Different Zones 

 

3.6 Effects of Laterite and Corn Husk Ash (CHA) on Steel Reinforced Concrete Beams 

The failure mode of the beams upon two-point load testing resulted in diagonal shear or 

flexural bending of the beam. The initial cracks were noticed and recorded before being loaded to 

failure. 

For steel reinforced concrete beams partially replaced with 25% Laterite and 10% - 40% CHA, 

and cured at 45, 60 and 90 days, experiments showed that the deflection of the CHA replaced 

samples were quite high at early curing stages but improved in shear capacity to resist load at an 

optimum volume of 10% addition of CHA. As observed in Figure 3, the addition of ash considerably 

reduced deflection optimally at 10%. The result at 90 days curing age further confirms the 

characteristics of a good pozzolan which must at least have considerable high strength at that age. 

Although, the strength observed at early ages were slow and low but increased significantly after 

sometime.  

 

Figure 3: Superimposed Load Deflection Curves for all Specimens at 90 Days Curing Age 
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Furthermore, this implies that the longer the curing age of a pozzolan, the more strength it 

develops overtime. This suggests that the chemistry of interaction of the pozzolanic content of the 

ash served as an improvement to the load bearing of concrete, irrespective of the addition of laterite. 

However, there was gradual increase in shear capacity, as well as reduced deflection as soon as 

cement was replaced with CHA at 10%. This further confirms that the addition of the ash increased 

the shear resistance of the concrete beam against the varying loads at all points. As observed in 

Figures 3, laterized concrete had a higher value of deflection at the same load level than the other 

mixes with corn husk ash. This also implies that laterized concrete may not develop any considerable 

increased shear capacity even at longer curing ages, but with the addition of CHA which reduced 

deflection considerably at an optimum volume of 10%, shear capacity can increase to a large extent.  
 

  
 

Plate 1: Shear Failure of Steel Reinforced Beam 

During Deflection Test 

Plate 2: Shear Failure of Steel Reinforced Beam  

During Deflection Test 

 

4.0 CONCLUSION & RECOMMENDATIONS 

Highlighted, are the results of the investigation on the strength characteristics of steel 

reinforced laterized concrete beams having cement partially replaced with orn husk ash: 

I. A steady quantity of 25% laterite and increasing percentage of CHA from 0% to 40%, led to 

a decrease in the compressive strength of concrete for the cubes. The average value of 

17N/mm2 may be used for non-critical structural works. The zoning of strengths may 

enable about 20 – 40% further savings, if up to 15-20% CHA replaces cement and 25% 

partially replaces sand. 

II. Results of Beams partially replaced with 25% laterite and 0% - 40% CHA, showed that 

deflection was quite high at early curing stages but improved in shear capacity at optimum 

volume of 10% of CHA, as the addition of the ash considerably reduced deflection 

optimally at 10%.  

III. Conclusively, about 10 - 15% partial replacement of cement with CHA may be adoptable 

for structural elements that require less or none resistance against flexure, but on the other 

hand, 20 – 30% on the average maybe adoptable for non-structural and non-critical works 

including floor panels, concrete in-fills to sandcrete blocks, lintels to windows and doors, 

lean concrete for blinding works etc. It may be further recommended that not more than 

25% Laterite may be used to replace sand, and not more than 30% CHA can partially 

replace cement depending on its use in the building construction. 
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Резюме 

Представени са резултати от реологични измервания и анализ на реологичното 

поведение на девет цимент-съдържащи смеси. Сухите смеси са фирмено произведени и се 

използват в строителството във вид на готови за употреба многокомпонентни 

самоуплътняващи се състави. Реологичните свойства на съставите са изследвани чрез 

ротационен реометър модел AR G2, TA Instruments (Stress Control – CMT), работещ при 

контролирано напрежение. Избраната геометрия на измерване е чрез успоредни набраздени 

плочи с диаметър d = 25 mm. Резултатите са получени при осцилационен (динамичен) режим 

на работа при изпитване на пробите. Реологичните характеристики на материалите са 

представени графично от криви на вискозитета, модул на натрупване, модул на загуби във 

функция на ъгловата честота, a течливостта на смесите във функция на натоварването 

(псевдопластичност и граница на протичане). Определени са математичните изрази, описващи 

поведението на смесите, като материали с гранично напрежение на протичане (yield point). 

Представените данни за модула на натрупване характеризират способността на материала да 

запазва енергията при деформиране (мярка за еластичността на смесите), а модула на загуби – 

способността на материала да абсорбира такава. 

Получените резултати са в пряка връзка със състава и технологичните свойства на 

изследваните смеси.  

 

ON THE RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF CEMENT-BASED 

SELF-COMPACTING COMPOSITIONS 

 

Magdalena Ivanova, Mirona Mironova, Evgeni Ivanov, Valeriy Naidenov 

 

Abstract 

Results from rheological measurements and analysis of rheological behavior of nine cement-

based mixtures are presented. Dry mixes are branded and widely applied within construction practice 

as ready to use, multi component, self-compacting cement-based mixtures. The rheological 

properties of the compositions are examined by TA Instruments Rheometer type rotational AR G2 

(Stress Control – CMT), designed in controlled stress mode. Parallel plate geometry have been 

chosen for the experiments where plates are serrated and their diameter is d = 25 mm. The results are 

obtained when oscillatory test have been carried out. The rheological characteristics are presented 

graphically by curves of viscosity, storage modulus and loss modulus as a function of angular 

frequency and the flow cures as a load’s function. The thinning region and yield point are defined as 
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well as mathematical expressions are determined for each mixture described as structurally viscose 

liquids which have an additional yield point. The data presented as storage (elastic) modulus is a 

measure of the elasticity of materials and their ability to store energy while loss (viscous) modulus 

characterizes their energy absorption ability. 

The obtained results are related to the composition, structure and technological properties of 

the mixes. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Определянето на течливостта на бетонните смеси, цимент-съдържащите разтвори, или 

циментовата паста и свързаните с това реологични характеристики, са от определящо 

значение. Обработваемостта на пресния разтвор, в смисъл на лесно полагане, 

самоуплътняване, способност за запълване на форми и запазване на хомогенността на сместа 

при тези процеси, е свързана с течливостта им. Така при смеси, които не са подходящо 

консолидирани се наблюдават дефекти при пресния и втвърдил бетон, във вид на празнини, 

порьозна структура и сегрегация на добавъчния материал, което засяга дълготрайността и 

механичните свойства на материала.  

Отличителен белег на самоуплътняващи се, саморазливни бетони е именно повишената 

им течливост в комбинация със стабилност на прясната смес (устойчивост на сегрегация и 

прекомерно водоотделяне), резултат от конкретни реологични характеристики. 

В строителната практика термините като обработваемост, течливост и кохезия често се 

използват като взаимно заменяеми, когато се описва поведението на бетона в течна фаза. 

Подобна ситуация може да бъде открита и в научната литература, където тези термини са 

дефинирани от автори като Tattersall, Kosmatka и някои асоциации свързани с бетона, като 

не липсват и различия в използваните определения [1]. 

Така например Tattersall определя обработваемостта като способността на бетонната 

смес да тече в калъп или кофраж, през силно армирани елементи, и да се уплътни до 

минимален обем, като запазва задоволителна стабилност при някой транспортни или 

формовъчни процеси. [1] Kosmatka et al. въвежда три термина отнасящи се до реологията на 

бетона. Това са обработваемост, консистенция и пластичност на сместа, където 

„Обработваемостта е мярка за това колко трудно е да положиш, уплътниш и формоваш 

пресния материал“, а „Консистенцията е способността на прясната смес да тече“, докато 

„Пластичността, определя колко лесно може да се формова сместа“ [1] 

Всички определения са конкретно формулирани свързани с възприятието на даден човек 

като такива и нямат точно физично обяснение за поведението на материала. Ето защо 

Tattersall обобщава оценката за реологичното поведение на бетони в три основни групи.  

- Квалитететно оценяване - обработваемост, стабилност, течливост, способност за 

уплътняване, способност за полагане с бетонпомпа - субективно сравняване на 

поведението свързано с възприятието на човек за материала като такъв. 

- Количествено оценяване базирано на опита - (слягане, разстилане, преминаване, 

време за разстилане, диаметър на разстилане) характерно при определянето на 

реологията на бетона на това ниво е че има голям набор от методи за изпитване, като 

някой от тях са придобили световна приложимост (конус на Абрамс). 

- Фундаментално количествено оценяване - вискозитет и гранично срязващо 

напрежение на протичане. Тези два параметъра са физично измерими и позволяват да 

се разграничат например два бетона имащи еднакво напрежение на протичане, но 

различен вискозитет или обраното [1] [2]. 
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Известно е, че цимент-съдържащите смеси, са концентрирани суспензии на твърди 

частици във флуид, чието реологичното поведение се описва като материал с гранично 

срязващо напрежение на протичане. За по-точно охарактеризиране реологията на бетонните 

смеси, циментните разтвори и пасти е необходимо методът на изпитване да позволява 

получаване на двата основни реологични параметри – вискозитетът и напрежението на течене 

[1-4]. 

Настоящата работа сравнява реологичното поведение на девет цимент-съдържащи 

фирмено произведени готови за употреба състави използвайки т.нар. „двуфакторен метод на 

измерване“, отчитащ вискозитета и срязващото напрежение. 

 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ 
*
 

Спецификата на измерване и използваната установка налагат ограничения в 

максималния диаметър на цимент-съдържащите суспензии. Много източници посочват, че за 

да се получат реални резултати, разстоянието между двете повърхности на измерване 

(цилиндър-цилиндър, плоча-плоча или конус и плоча) трябва да бъде около 5 - 10 пъти 

максималния диаметър на частиците на компонентите на сместа [2], [5], [6]. Това предполага, 

че има непрекъснатост на суспензията. 

Избраната геометрия на уреда за измерване е успоредни набраздени плочи. В случай на 

паралелни плочи при максимален диаметър на частиците на компонентите на сухата смес d=5 

mm разстоянието между срязващите повърхности трябва да е 25 - 50 mm. При такъв отвор 

между повърхностите материалът трудно би останал върху плочите, защото повърхностното 

напрежение не може да го задържи дори и при използване на набраздени плочи [6]. 

Максималното разстояние, над което материалът ще се разлее от плочите според Ferraris et 

al. 2007 е 1.5 mm. Алтернативно, при по-голям отвор паралелните плочи трябва да се снабдят 

със задържаща стена. Предимство при използването на геометрия с успоредни плочи пред 

тази с цилиндри е вариране разстоянието между срязващите повърхности, защото плочите са 

подвижни [4], [6-8]. Установка конус-плоча води до събиране на пастата в зоната под върха на 

конуса, променяйки реалната геометрия, което води до получаване на ненадеждни резултати 

се [2].  

За да се измерят реологичните параметри на деветте състава с успоредни плочи, 

размерът на частиците на компонентите на сухите смеси е минимизиран до размер на 

циментовите частици (около 80 μm). Според Ferraris et al. 1992, има връзка между реологията 

на бетона и циментовата паста измерена с паралелни плочи, а разстоянието между плочите 

моделира взаимодействието на добавъчния материал с циментовата паста в прясната бетонна 

смес. Авторите заключават, че е необходимо намирането на по-тясна връзка между влиянието 

на измервателните уреди върху циментовата паста (предвид флокулацията) и действителната 

течливост на бетона, но „Измерването на реологията на цимента, като функция на 

разстоянието между плочите (симулирайки добавъчния материал) е много по-прецизен 

подход за предвиждане течливостта на бетона, комбинирайки наблюдаване на свойствата на 

пастата с внимание към обемния й дял.“[4]. 

Настоящия доклад представя резултати от реологичното измерване с посочения 

реометър и постановка на тестване на съставите, с редуцирана до размерa на цимента едрина 

на частиците на компонентите. 

Наличието на връзка между реологичните характеристики на смесите с редуцирана и 

реална зърнометрия е предпоставка при измерванията. Разгледано е поведението от гледна 

точка на концентрация на твърдата фаза в течност. Данните за съставите са сравнени, но с  

 
*Реологичните измервания са направени в лаборатория ОЛЕМ – Институт по Механика 
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отчитане композицията само като отношение вода - свързващо вещество, но не и химичния 

състав на цимента, финост на смилане, наличие на минерални и химични добавки, 

модифициращи реологичното поведение. 
 

2.1. Материали 

Използваните готови сухи смеси са с диаметър на частиците по-малък от 80 μm, 

получени след допълнително натрошаване и пресяване през сито с размер на отвора 0,08 mm. 

За получаване на еднаква течливост, на реалните и пресети материали след смесването им с 

вода, експериментално е установено отношението вода - суха смес на редуцираните състави, 

такова че да дава еднакъв диаметър на разстилане с изходните смеси. В таблица 1 са дадени 

материалите и масовото отношение вода – суха смес, по фирмено предписание и вода – 

редуцирана суха смес установено по експериментален път. 
 

Таблица 1 

№ 

състав 

вода/суха смес 

фирмено предписание 

вода /редуцирана суха смес  

експериментално опред. 

1 0,20 0,25 

2 0,14 0,32 

3 0,18 0,30 

4 0,14 0,29 

5 0,16 0,33 

6 0,21 0,42 

7 0,18 0,33 

8 0,16 0,30 

9 0,29 0,40 
 

2.2. Метод на измерване. 

Измерването на реологичните параметри на материалите е направено чрез ротационен 

реометър AR-G2, TA Instruments (Stress Control – CMT). Геометрията на измерване е с 

успоредни плочи с диаметър d=25 mm. За да се елиминира хлъзгането на сместа по плочата – 

тя е набраздена. Разстоянието между срязващите повърхности е 1 mm.  

За забъркването на малко количество материал (20 g суха смес и съответно количество 

вода за всеки състав) е използван  миксер с шест степени на работа. Всички смеси са 

приготвени по следната процедура: 

- Добавяне на сухата смес в съда за разбъркване на състава за 30 s, при ниски обороти на 

работа (втора степен) и още 30 s, разбъркване при същата скорост.  

- Разбъркване за 60 s при средна скорост (четвърта степен) . 

- Поставяне на пробата за изпитване върху плочите и стартиране на измерването на 

петата минута след добавяне на сухата смес към водата. 

Данните, характеризиращи реологията на композитите, са получени при осцилационен 

(динамичен) режим на работа на изпитване на пробите. Така се задава циклично натоварване 

или деформация по синусоидален закон с определена амплитуда и ъглова честота.  

Този режим на работа позволява да се оцени вискозоеластичното поведение на 

суспензиите като се разграничат еластичния и вискозен компонент на реакцията им при 

срязващо напрежение [2], [9], [10]. 
 

Процедура на измерване: 

1. Определяне на линейната зона на вискозоеластичност.  
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Прилага се деформация от 0,01 до 100 % при честота от 1Hz за състав № 1. 

2. Избиране амплитуда на преместванията от 0,08 %, деформация от вискозоеластичната 

линейна област. 

3. Получаване на вискозоелстичните характеристики на всички състави при 

осцилационен метод на изпитване с променлива ъглова честота от 0,100 до 100 rad/s и 

постоянна амплитуда на деформациите от 0,08 %. 

Забъркването на пробите и измерванията са направени при стандартна температура на 

околната среда 20±1°С 

Получените данни са представени графично във вид на криви на вискозитета, модул на 

натрупване, модул на загуби във функция на ъгловата честота. 

 

3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Получените резултати (фиг. 1.), дават възможност за оценка на вискозоеластичното 

поведение на съставите и сравнителен анализ на еластичната и вискозна компоненти. 

Избраният метод за измерване не е подходящ за моделиране на течливостта като функция на 

приложеното напрежение и скоростта на срязване, тъй като при този метод не се получават 

криви на течене и пластичен вискозитет. 

При използване на ротационен реометър за характеризиране на реологичните параметри 

- гранично срязващо напрежение на протичане и пластичен вискозитет на смесите, се 

препоръчва измерване чрез степенно натоварване, след постигане на стабилизирано 

непрекъснато течене [2], [5], [11]. 

Фигура 1 

    
 

А) Криви на динамичния вискозитет във 

функция на ъгловата честота 

Б) Динамични модули на съставите във 

функция на ъгловата честота 

 

  

От графичните данни на фиг. 1 А, с изключение на състави № 2, 7, 9, се вижда, че в 

началния етап на натоварване (ниските честоти) има участък, в който поведението на смесите 

може да се опише като дилатантно , т.е увеличаване на вискозитета с повишаване на ъгловата 

честота. Това според Banfill 2006, се дължи на наличието на модифициращи вискозитета 

добавки, които имат за цел да елиминират сегрегацията при тези състави – т. нар сгъстители 

(thickeners) [2]. 
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Б)-1 Динамични модули на състави № 1, 2, 

5, 7, 9 във функция на ъгловата честота 

Б)-2 динамични модули на състави № 3, 4, 

6, 8 във функция на ъгловата честота 

 

 

Тази област е по-разтегната за състави № 1, 3, 5, в сравнение с № 4, 6, 8. След достигане 

пик на вискозитета, поведението на съставите е като на псевдопластичен материал – 

намаляване на вискозитета с повишаване честотата на натоварване. Състав № 3 е с най-ниски 

стойности на вискозитета. А останалите състави се разделят в две групи – чиито криви на 

динамичния вискозитет са много близки по стойност в областта на средните и високи честоти 

– № 1, 2, 5, 7, 9 и № 4, 6, 8. 

 

Динамичните модули характеризират вискозоеластичността на суспензията. G’, т. нар. 

модул на натрупване е мярка за неговата еластичност - поведение на твърдо тяло, а G’’, т. нар. 

модул на загуби – мярка за вискозността, характеризираща поведението на флуид. [2], [5], 

[12], [13] 

 

За по - добра визуализация, фиг. 1Б е разделена в две графики, групирайки съставите 

според динамичния вискозитет от фиг. 1А. От представените графични данни за динамичните 

модули на суспензиите следните изводи могат да бъдат направени: 

- При всички изследвани суспензии еластичната компонента надвишава стойността на 

вискозната, което характеризира съставите, като твърд материал (viscoelastic solid).  

- За да се види относителният дял на вискозните към еластични характеристики, 

данните се представят като отношение на фазовия ъгъл δ, (фиг 2).  

 

При ъгъл на фазата по малък от 45° (tanδ <1= G”/G’), се установява превес на 

поведението на материала като еластичен твърд. От фиг. 2. се вижда, че за всички състави 

ъгълът на фазата е по-малък от 45°. Състави № 8 и № 4 имат най- голям превес на еластичната 

компонента, а № 1 и 3, най-малък дял сравнено с всички останали.  
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Фигура 2 Зависимост на ъгъла на фазата от ъгловата честота 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Получените резултати от реологичните измервания показват, че състави № 1 и 3 са с по-

добра обработваемост при по-високи стойности  на вискозната им компонента, сравнени с 

останалите разглеждани състави. При резултатите за състави № 4 и 8 се наблюдава обратната 

тенденция, а именно, че те са с по-ниски стойности на вискозната компонента, което се 

отразява неблагоприятно върху обработваемостта им. 

Много източници [9-14] посочват,че съществено значение за реологичното поведение на 

този вид суспензии имат отношението вода/ свързващо вещество, едрината на частиците на 

компонентите, плътното им опаковане и дебелина на водния слой между компонентите на 

частиците, както и наличието на минерални и химични добавки, които модифицират 

течливостта и вискозитета. Необходими са допълнителни изследвания, за да се обяснят 

разликите в стойностите на реологичните параметри, след като зависимост между 

концентрацията на твърдата фаза в течната среда не е открита. При наличие на такава 

зависимост, логично е, суспензии с повишено отношение вода/свързващо вещество да имат 

по-големи стойности на вискозната компонента, което ще се отрази на реологичното им 

поведение, съответно и на технологичните им характеристики. 
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ПИЕЗОСЪПРОТИВИТЕЛНИ СВОЙСТВА НА ЦИМЕНТОВИ НАНОКОМПОЗИТИ 
 

Конста-Гдутос М. С. 
1
, Гдутос Е. Е. 

1
, Даноглидис П. А. 

1
 

 

Резюме 

Добавянето към циментовата матрица на въглеродни нановлакна (CNFs) и въглеродни 

нанотръбички (CNTs) води до получаване на нанокомпозитни материали с подобрени 

механични и електрически свойства, тъй като се намалява съпротивлението и се получават 

пиезосъпротивителни свойства. Това е при условие, че CNFs и CNFs са ефективно 

разпръснати в матрицата. В настоящата работа, електрическото съпротивление/ 

проводимостта на циментовите нанокомпозити, се измерва с два цифрови мултиметри с 

възможност за измерване на μА и V, и захранващ блок, способен да захранва с постоянен ток 

до 30 V. Мултиметърът, който е свързан с вътрешните електроди, се използва за измерване на 

разликата в напрежението. Другият милтиметър е свързан с външните електроди и 

захранващия блок и измерва интензитета на тока. Пиезосъпротивителните свойства на 

нанокомпозитите на циментова основа са изследвани с помощта на горната процедура. 

Едновременно с това се извършва циклично натоварване на натиск върху пробните тела с 

хидравлична машина за изпитване, с максимален обхват 60 kN. Максималното циклично 

натоварване на натиск е 2 kN (в областта на еластичните деформации) и се прилага върху 

всяко пробно тяло, като всеки цикъл на натоварване-разтоварване е с продължителност 

приблизително 120 s. Стойностите на натоварване, напрежение и сила на тока се записват на 

всяка 1s, като цялата процедура за едно пробно тяло е с продължителност 600 - 800 s. 

За да се изследва пиезосъпротивителното поведението на циментови нанокомпозити се 

измерва изменението в електрическото съпротивление при едновременното прилагане на 

натоварване на натиск. Пробни тела от циментова паста, съдържаща CNTs и CNFs в 

количества от 0.1% и 0.3% (тегловни) се подлагат на циклично натоварване на натиск. 

Съпротивление, измерено върху пробни тела на 28 дневна възраст, съдържащи различни 

количества от CNTs и CNFs показва, че добавянето на CNTs и CNFs води до намаляване на 

електрическото съпротивление. Нанокомпозити, съдържащи 0.1% CNTs са с по-добри 

електрически свойства. Чрез измерване на проводимостта, при прилагане на цикличен натиск, 

може да се прогнозират пиезосъпротивителните свойства на избрани нанокомпозити. 

Резултатите потвърждават, че нанокомпозитите армирани с 0.1% CNTs и CNFs показват 

повишено съпротивление, което е показателно за увеличаване на деформируемостта на 

материала. 
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PIEZORESISTIVE PROPERTIES OF CEMENTITIOUS NANOCOMPOSITES 
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Abstract 

Addition of carbon nanofibers (CNFs) and carbon nanotubes (CNTs) in cement forms a 
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nanocomposite material with improved mechanical and electrical properties, by reducing resistivity 

and providing piezoresistive properties. This is subject to the condition that CNFs and CNFs are 

effectively dispersed in the matrix. In the present work the electrical resistance/conductivity of the 

cementitious nanocomposites was measured with two digital multimeters with the ability to measure 

μA and V, and a power supply unit, capable of supplying direct current (DC) up to 30 V. The 

multimeter connected with the inner electrodes was used to measure the voltage difference while the 

one connected with the outer electrodes and the power supply unit was used for current intensity 

measurements. The piezoresistive properties and the sensing ability of the cement-based 

nanocomposites were investigated using the aforementioned procedure, while a compressive cyclic 

load was simultaneously applied to the specimens from a hydraulic testing machine of maximum 

operating strain ability 60 kN. A cyclic compressive loading of maximum 2 kN (load should be 

within the elastic region) was performed in each specimen and every cycle of loading-unloading had 

duration of approximately 120 sec. The values of load, voltage and current intensity were recorded 

every 1sec, with the experimental procedure lasting 600 - 800 sec for each specimen. 

To investigate the piezoresistive behavior of cement nanocomposites the change in electrical 

resistance was measured under the simultaneous application of a compressive load. Specimens of 

cement paste reinforced with CNTs and CNFs at amounts of 0.1% wt and 0.3% wt were subjected to 

a cyclic compressive loading. Resistivity measurements performed at 28 days old specimens 

containing different amounts of CNTs and CNFs showed that the addition of CNTs and CNFs 

induces a decrease in electrical resistance, with the nanocomposites containing 0.1% wt CNTs 

yielding better electrical properties. Finally, conductivity measurements under cyclic compressive 

loading provided an insight in the piezoresistive properties of selected nanocomposites. Results 

confirm that nanocomposites reinforced with 0.1% wt CNTs and CNFs exhibited an increased 

change in resistivity, which is indicative of the amplified sensitivity of the material in strain sensing.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАНОРАЗМЕРНИТЕ ПОРИ В СТРУКТУРАТА 

НА ЦИМЕНТОВИ ПАСТИ ЧРЕЗ ПОЗИТРОННА АНИХИЛАЦИЯ 
 

Вили Лилков 
1
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2
, Николай Джурелов 

3
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4
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Резюме 

Методът на позитронната анихилация е измежду най-чувствителните методи за 

изследване на наноразмерните пори във веществото. При навлизане в дадена среда 

позитронът (e
+
) за няколко пикосекунди се термализира и анихилира с електрон директно или 

след образуване на свързана квантово-механична система, наречена позитроний. Позитроният 

(Ps) съществува в две възможни състояния с паралелна или антипаралелна ориентация на 

спиновете на двете частици, наречени ортопозитроний (o-Ps) и парапозитроний (p-Ps). 

Времената на живот на p-Ps и o-Ps във вакуум са 0,125 ns и 142 ns, съответно. В порести среди 

той се локализира в свободни обеми или пори и позитронът от ортопозитрония анихилира с 

електрон от стените на свободните обеми („pick-off”-анихилация) вместо със съответния 

електрон от ортопозитрония. Този анихилационен процес съкращава времето на живот на 

ортопозитрония до няколко наносекунди и това съкращение зависи от размера на порите. 

Корелацията между ускорената „pick-off”-анихилация и размера на порите е в основата на 

позитронната нанопорозиметрия, с която се установява наличие на структурни и на гелни 

пори, което е невъзможно при останалите методи за изследване на порьозната структура. 

В доклада са представени резултати от първото за България изследване с метода на 

позитронната анихилация на циментови пасти от различни видове цименти. Получени са 

данни за наноразмерната порьозност на циментовите пасти на различни възрасти на 

втвърдяване и е направена оценка на влиянието върху наноразмерните пори на цикличното 

„нагряване-охлаждане” и „замразяване-размразяване.”  

 

STUDY OF NANO-DIMENSIONAL PORES IN THE STRUCTURE 

OF CEMENT PASTES THROUGH POSITRON ANNIHILATION 

 

Vily Lilkov, Ivan Rostovsky, Nikolay Djourelov, Maya Vatzkicheva, Plamen Savov 

 

Abstract 

The positron annihilation method is among the most sensitive methods for examination of 

nano-dimensional pores in the materials. Upon entry into a given environment, the positron (e +) for 

a few picoseconds thermalizes and annihilates with an electron - directly or after formation of 

connected quantum-mechanical system known as pozitronium. Positronium (Ps) exist in two possible 

states of a parallel or antiparallel orientation of the spins of the two particles called ortopositronium 

(o-Ps) and parapositronium (p-Ps). Lifetime of p-Ps and o-Ps in vacuum is 0,125 ns and 142 ns, 

respectively. In porous media it is localized in free volumes or pores and the positron from 

ortopositronium annihilates with an electron from the walls of the free volume ("pick-off"-

annihilation), instead of the corresponding electron from the ortopozitronium. This annihilation 
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process shortens the lifetime of the ortopozitronium to a few nanoseconds and this reduction is 

dependent on the pore size. The correlation between accelerated "pick-off" - annihilation and the 

pore size is the basis of the positron nano-porosimetry, which establishes the presence of structural 

and gel pores, which is not possible with other methods for the examination of the porous structure. 

The report presents the results from the first study in Bulgaria of cement pastes based on 

different types of cements, conducted by the positron annihilation method. Data have been obtained 

for nano-sized porosity of cement pastes at different ages of hardening and an assessment of the 

impact of "heating-cooling" and "freeze-thaw" cycles on nanosized pores is made. 

 

Въведение 

При хидратацията на цимента се извършват редица физико-химични изменения на 

структурата на втвърдяващата циментова паста, при което се образуват различни хидратни 

продукти и се оформя поровата структура, състояща се от пори с различна форма и размери. 

Характерният диаметър на порите в циментовите пасти попада в интервала от 10 µm до 

0.5 nm. Порите с диаметър по-голям от 10 µm се получават при въвличане или затваряне на 

въздух в циментовата паста по време на нейното изготвяне. Средните (10 – 50 nm) и големите 

(50 nm – 10 µm) капиляри остават в циментовите пасти след изпарението на свободната вода, 

съответно при ниско и високо водоциментно отношение. По-фините пори, с диаметри по-

малки от 10 nm се наричат гелни пори. Тук спадат микропори между слоевете на 

хидросиликатния гел с диаметър до 0.5 nm, микропори между гелните частици с размери в 

диапазона 0,5 – 2,5 nm и гелни капиляри – до 10 nm.  

Порите имат непрекъснат спектър по размери и относителното съдържание на порите с 

различен диаметър се изменя във времето. Порите с диаметър по-малък от 10 nm (микро и 

мезопори) не са достъпни за изследване по класическия метод на живачната порозиметрия. 

Една потенциална възможност за изучаване на поровата структура на циментовите композити 

в този диапазон е метода на позитронната анихилация. На практика, живачната порозиметрия 

и позитронната анихилация са взаимно допълващи се методи на изследване на поровата 

структура, които заедно с класическите структурни методи за изследване на хидратните 

новообразования в циментовия камък, могат да дадат много точна картина на развитие, както 

на поровата структура, така и на хидратните продукти във втвърдяващите циментови пасти. 

Позитроният (Ps) представлява «екзотичен атом» - свързана квантово механична 

система, образувана от позитрон и електрон. В зависимост от взаимната ориентация на 

спиновете на електрона и позитрона се различават ортопозитроний (o-Ps), в който спиновете 

на двете частици са паралелни (SPs = 1, триплетно състояние 3S1), и парапозитроний (р-Ps), в 

който частиците са с антипаралелни синове (SPs = 0, синглетно състояние 1S0). 

Ортопозитроният възниква три пъти по-често от парапозитрония. Парапозитроният има време 

на живот 125 ps и се разпада (електронът и позитронът анихилират) с отделяне на два гама 

кванта с енергия по 0.511 МeV. Ортопозитроният има средно време на живот във вакуум 

приблизително 142 ns и чрез собствена анихилация позитронът и електронът от позитрония 

взаимно се унищожават с излъчване на три гама кванта. Позитрониум може да се образува и в 

свободни обеми на дадена среда и тогава времето му на живот намалява до няколко 

наносекунди в зависимост от размера на свободния обем и вероятността за „пик-оф” 

анихилация с излъчване на два кванта нараства (позитронът от позитрония се унищожава с 

електрон от стената на свободния обем, а не с позитрона от позитрония).  

Изследванията на хидратиращи цименти с помощта на метода на позитронната 

анихилация показват, че чрез измерване на времето на живот на позитрония в циментовия 

камък може да се проследи как се изменя структурата на порите с размери от порядъка от 
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един до няколко нанометри. Myllyla, R. и M. Karras [1] показват, че интензитетът на 2.1 ns-

компонента се изменя от 4% до 8% след 47 дни хидратация на цимента, което е 

интерпретирано като увеличаване на възможностите за формиране на позитроний в 

дисперсната среда на хидратиращата циментова паста. T. Rybke et al [2] доказват изменения в 

анихилационния процес на позитроните по време на хидратацията на циментови пасти, 

изразяващи се в намаляване на интензитета на дългоживущата компонента от анихилацията и 

на нейната продължителност, когато порите на циментовата паста се запълват с вода. 

Consolati et al [3,7,10] изследват измененията на наноструктурата на различни видове 

портландцименти с различни водоциментни отношения до 28-мия ден на хидратация. Те 

успяват да отделят анихилацията на ортопозитрония в порите запълнени с въздух и тези 

запълнени с вода и по такъв начин наблюдават оформянето на структурата на порите в 

зависимост от времето на хидратация. Установява се нарастване на концентрацията на 

гелните пори при увеличаване на времето на втвърдяване и на водоциментовия фактор на 

циментовите пасти, като същевременно характерния размер на порите не се изменя. Consolati 

et al [4-6] доказват с помощта на метода на позитронната анихилация, че последователното 

изсушаване и накисване във вода не предизвиква необратими изменения в структурата на 

гелните пори на циментовия камък. W. Salgueiro et al [8] анализират с метода на позитронната 

анихилация измененията на порьозността на циментови пасти с различни водоциментови 

отношения в продължение на една година, като проследяват развитието на поровата структура 

на цимента. Методът на позитронната анихилация е приложен успешно за оценка на 

изменението на влажността на нанопориста керамика MgAl2O4 [9], която се характеризира с 

равномерна пориста структура, способна да адсорбира влага, което позволява същата да се 

използва като сенсор на влажността. C. Huang et al [11] изследват с помощта на методите на 

позитронната анихилация и живачната порозиметрия сулфоалуминатни цименти с полимерни 

добавки, с ниско водоциментно отношение и високи якости на натиск и опън при огъване и 

доказват пряка връзка между високите якости и високия процент на порите с размери под 25 

nm. P. Guagliardo et al [12] прилагат мeтода за изследване на нанопорите в портладцимент с 

полимерна добавка, като измерват време на живот на ортопозитрония в тях около 1.70-1.73 ns, 

стойности близки до тези в чиста вода (1.70 ns), което е указание за присъствие на вода в 

гелните пори на цимента. 
 

Изходни материали и пробни тела 

Използвани са три вида цименти и една комбинация от чист клинкерен цимент 90% и 

10% активна минерална добавка (микросилициев прах) (таблица 1). 
 

Таблица 1. Физични свойства на използваните цименти 

Показател CEM I CEM III Alispit 

Специфична повърхнина, cm
2
/g 3944 4212 4730 

2-дневна якост на натиск, N/mm
2
 38.63 19.72 22.2 

28-дневна якост на натиск, N/mm
2
 58.38 48.36 36.7 

Стандартна консистенция, % 28.9 29.6 29.6 

Начало на свързване 2 h 41 min 3 h 24 min 1 min  

Нормeна изменяемост на обема, mm 0.3 0.3 0.3 

 

Чистият клинкерен цимент CEM I 52.5 R се характеризира с бързо нарастване на якостта 

в ранна възраст (2 дни) и висока якост на 28-мия ден. При този цимент би следвало да се 
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очаква динамично изменение на порьозната структура в началните срокове на втвърдяване и 

забавяне на процеса на по-късна възраст. Шлаковият цимент CEM III A-S 42.5N се отличава с 

по-бавно втвърдяване и формиране на структурата поради двуетапната хидратация – 

взаимодействие на клинкерните минерали с водата и реакция на гранулираната доменна 

шлака с продуктите от хидратацията, основно портландит. Якостта му се изменя по-бавно, но 

след дълъг период на втвърдяване тя достига и надминава показателите на чистите цименти. 

Alispit е цимент за аварийни ремонти, той реагира с водата мигновено и се втвърдява след 

няколко минути. При подобна кинетика на втвърдяването би следвало да се очаква бързо 

изменение на порьозната структура в началните срокове на втвърдяване и много малка 

промяна на по-късна възраст. 

Микросилициевият прах е активна минерална добавка, която се състои от почти чист 

силициев диоксид в активна форма. Той действа в две посоки – от една страна уплътнява 

структурата на циментовия камък, а от друга – упражнява пуцоланов ефект, но поради 

изключителната си дисперсност не забавя хидратационния процес. 

Пробите с водоциментово отношение В/Ц = 0.4 се съхраняват във влажна среда 

(относителна влажност на въздуха над 95%) до 24-тия час след изготвянето им, след което се 

изваждат от кофражните форми и се поставят във вода, където престояват до момента на 

изпитването.   

За механичните изпитвания са изготвени пробни тела – кубчета с ръб 3.17 mm (с площ 

на страната 10 cm
2
). Фрагменти от пробите (образците), получени след механичните 

изпитвания, са използвани за изследване на поровата структура по метода на живачната 

порьозиметрия.  

За изследването по метода на позитронната анихилация са изготвени цилиндрични 

таблетки с дебелина 3÷5 mm и диаметър 2 cm. Таблетките са поставени под вода при различни 

температурни режими на втвърдяване: 1) при постоянна температура 20 
о
С;  2) при ежедневна 

промяна на температурните условия, съответно а) 8 ч. при температура 20 
о
С и 16 ч. при 

температура 50 
о
С и б) 8 ч. при температура 20 

о
С и 16 ч. при температура -5 

о
С. Измерванията 

на спектрите на времето на живот на позитрона са извършвани на въздух при стайна 

температура в рамките на един ден, след което образците са поставяни отново във вода. Преди 

съответното измерване пробите са изсушавани при 105
о
С във вакуум при налягане 2 mbar. 

 

Методи на изследване 

Живачна порозиметрия 

Методът живачна порозиметрия е основан на факта, че течност, неумокряща твърдо 

тяло, прониква в неговите пори само под действие на външно налягане. Обемът на течността, 

запълваща порите, се явява функция от външното налягане, което позволява да се получи 

информация за разпределението на порите по размери. 

По принцип, за внедряване в порите може да бъде използвана всяка течност с ъгъл на 

умокряне над 90
о
. Живакът, неумокрящ огромното мнозинство от материалите, притежава от 

тази гледна точка най-голяма универсалност. 

При запълване на порите и капилярите на бетона с живак се преодолява съпротивление, 

числено равно на стойността на произведението от периметъра на порите, повърхностното 

налягане на живака и косинуса на ъгъла на умокряне. 
 

F . p = - n..cos или 
pn

F  cos
 , 

(1) 

където: 
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F е площ на напречното сечение на порите, cm
2
;  

p е външното налягане (на  живака), kg/cm
2
; 

σ - повърхностно напрежение на живака, kg/cm
2
;  

θ - ъгъл на умокряне;  

n – периметър на порите, cm. 

Чрез порозиметрията при ниско налягане, по-ниско от атмосферното, могат да се 

определят размерите на порите в диапазона (15  350) m, а при по-модерните прибори – до 

900 m. 

Отношението на площта на напречното сечение на пората (F) към нейния периметър (n), 

представлява т. н. хидравличен радиус (r), който е равен на половината от еквивалентния 

радиус rекв на пората, при всяка форма на напречното сечение, или: 
 

r = 
24

4/. 2

еквrD

D

D

n

F





. (2) 

 

За порите, имащи кръгло напречно сечение, изразът има следния вид (уравнение на 

Washburn): 
 

rекв = 
p

 cos2
  (3) 

 

С увеличаване на налягането, живакът прониква във все по-дребните капиляри на 

бетона, по този начин, чрез измерване на проникналото количество на живака, като функция 

от приложеното налягане, може да се получи информация за разпределение на порите по 

размери. 

Живачната порозиметрия се подразделя на два вида – при ниско и при високо налягане. 

При порозиметрите с високо налягане (110000) atm, могат да се запълнят с живак пори 

от порядъка на (150,001) m, да се определи плътността на скелета на дадено твърдо тяло и 

да се изчисли специфичната му повърхнина, при приемане на предпоставка за формата на 

порите. 

 
 

Позитронна анихилация 

Блок схемата на аналоговия спектрометър за измерване на времето на живот на 

позитрона (PALS) е представена на фиг. 2. Двата детектора са сцинтилационен тип детектори 

на гама-лъчи и се състоят от сцинтилатор, комбиниран с фотоумножител. Светлината, 

Фиг. 1 Порозиметър Carlo Erba 1500, 

използван в изследванията 
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излъчена от сцинтилатора се регистрира от фотокатода на фотоумножителя и след това 

електрическият сигнал се усилва от фотоумножителя. И двата детектора дават бърз импулс 

(отрицателен с амплитуда 0.3-1 V) към диференциален дискриминатор с привързване по 

време (например ORTEC 583, състоящ се от закъснителна линия (D), дискриминатор (CF), 

едноканален анализатор (SCA) и схема на съвпадения (COIN). 

Привързването по време определя времето на пристигане на импулса от 

фотоумножителя. Единият от дискриминаторите е настроен да дава сигнал при регистриране 

на ядрен гама-квант (1.28 MeV), а другият детектор - при регистриране на анихилационен 

гама-квант (0.511 MeV). Дължината на времевия интервал между регистрирането на тези две 

събития се определя от времето на живот на позитрона. Времевата разлика се прeобразува в 

импулс от конвертора време-амплитуда (TAC), а след това амплитудата на този импулс се 

преобразува в цифров сигнал от амплитудно-цифровия преобразувател (ADC) и данните се 

натрупват в многоканален анализатор (MCA), попадайки в различен канал в зависимост от 

амплитудата. Спектърът при измерване на времето на живот на позитрона представлява 

хистограмата, получена при натрупване на сигналите в MCA. 
 

 
 

Фиг. 2. Схема на “бързо-бърз” спектрометър за измерване времето на живот на 

позитрона (PALS). SC – сцинтилатор, PM – фотоумножител, CFDD – диференциален 

дискриминатор с привързване по време (състои се от D – закъснителна линия, CF – 

дискриминатор, SCA – едноканален анализатор, COIN – схема за съвпадение), TAC – 

конвертор време-амплитуда, ADC – амплитудно-цифров преобразувател, MCA – 

многоканален анализатор. Показаните сигнали са както следва: а) анод на 

фотоумножител; b) монитор на CFDD; c) монитор на CFDD с настроен прозорец за 

ядрените (старт) гама кванти; d) монитор на CFDD с настроен прозорец за 

анихилационните (стоп) гама кванти. 
 

Обработка на PALS спектрите 

Различните състояния, от които позитронът анихилира, се характеризират с определено 

време на живот на позитрона или позитрония (i), а съответната вероятност за събитието се 

дава от относителния интензитет Ii, ( 1
i

iI ). Спектърът представлява конволюция на 

разделителната функция на спектрометъра R(t) и сума от различни експоненти, получаващи се 

в резултат на разпада на различните състояния, с коефициенти обратно пропорционални на 

характерното време на живот за даденото състояние:  
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  BtINtRtP

i
iitot /exp  (4) 

 

където B e фонът на спектъра, определящ се от случайните съвпадения.  

Разделителната функция на спектрометъра, R(t), може отлично да се опише със сума от 

няколко гаусиана, но най-често е достатъчно да се използва един гаусиан. С ширината на 

половината височина (FWHM) на разделителната функция се дефинира времевата 

разделителна способност на PALS спектрометъра. За обработка на спектрите е използвана 

програмата LT v.9 [13], която служи да отдели разделителната функция на спектрометъра и да 

намери стойностите на времето на живот на позитрона и съответните интензитети. На фигура 

3 е даден примерен спектър (с отчетен фон) от измерване на времето на живот на позитрона в 

образци цимент CEM III. При  „log-normal” графично представяне на спектър с отчетен фон 

анихилационните компоненти за различните позитронни състояния се представят от прави 

линии, чийто наклон е обратната стойност на времето на живот на позитрона в съответното 

състояние. Това е така нареченият анализ с дискретни компоненти.  

За добра обработка на спектрите бяха предположени 4 състояния, от които позитронът 

може да анихилира. Най-кратко живущата компонента с време на живот 1 ~ 0.2 ns вероятно е 

смес от две подкомпоненти: собствена анихилация на пара-позитроний и директна 

анихилация на позитрон с електрон. Другата кратко живуща компонента с 2  0.6 ns вероятно 

се дължи на анихилация на позитрон от свързано състояние с молекула. И двете кратко 

живущи компоненти не носят информация за свободните обеми в образците и поради това не 

представляват интерес за настоящото изследване. Третата компонента с време на живот 

3 ~ 2.5 ns, както и четвъртата с 4 ~ 30 ns се дължат на „пик-оф” анихилация на орто-

позитроний (o-Ps), локализиран в свободни обеми (пори). Тези две, дългоживущи 

компоненти, са дискуирани в настоящата статия.  
 

 

Фиг. 3. Примерен спектър (с отчетен фон) от измерване на времето на живот на 

позитрона в образци цимент CEM III (2 ден) 

10

100

1000

10000

100000

1000000

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Time (ns)

C
o
u
n
ts

EXPER

THEOR

COMP 1

COMP 2

COMP 3

COMP 4

100

1000

10000

0 5 10 15 20 25 30

Time (ns)

C
o

u
n

ts



 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 

 

126 

Времето на живот на позитрония при „пик-оф” анихилацията зависи от размера на 

свободния обем. За определяне на размера на свободните обеми (пори) от измерените времена 

на живот на орто-позитрония са използвани два модела. При малките пори е използван 

разширения квантово-механичен модел на Тао и Елдруп (ЕТЕ) [14], а тъй като при по-

големите пори измерването на въздух променя ЕТЕ корелацията за тях е използван модела на 

Сударшан [15].  

Компонентите, получени при фит на спектрите, се характеризират и със съответен 

интензитет, който показва честотата (вероятността) на анихилация на позитрона от 

съответното състояние. Механизмът на образуване на позитроний в кондензирана материя е 

такъв, че първоначално позитронът залавя електрон от материята формира позитроний, на 

който за да просъществува му е необходим свободен обем, в който да се локализира. 

Вероятността за първоначално формиране на позитроний k зависи от химическия състав, 

температурата и други фактори, а вероятността той да намери свободен обем, в който да се 

локализира зависи от концентрацията на свободните обеми с и от повърхността на свободния 

обем 4R
2
, поради което интензитетът на компонентата, свързана с образуване и анихилация 

на орто-позитроний е Io-Ps = kc4R
2
. Общата порьозност е свързана със средния радиус на 

свободните обеми и с тяхната концентрация P = (4/3)cR
3
. Така, при сходен химически състав 

(и най-вече при осъствие на инхибитори на образуването на позитроний) и еднаква 

температура на измерване на образците от позитронната анихилация може да се оцени 

относителната порьозност P ~ Io-PsR. 

Изчислените грешки при измерването са в рамките на размера на посочените символи.  

Методът на позитронната анихилация е слабо чувствителен към порите с радиус над 20 

nm. Чрез позитронната анихилация е възможно да се установи наличието на структурни пори 

(компонентата с време на живот 3 ~ 2.5 ns съответства на радиус на свободните обеми ~ 0.3 

nm) и на гелни пори (компонентата с време на живот 4 ~ 30 ns съответства на  радиус на 

порите ~1.4 nm). По принцип така определените размери трябва да се възприемат като 

осреднени за съответния тип пори. Ниските интензитети на тези компоненти не позволяват да 

се извлече информация за разпределението на порите по размери. 
 

Експериментални резултати 

Живачна порозиметрия 

Резултатите от проведеното изследване на порьозната структура на циментовите пасти 

чрез живачна порозиметрия при високо налягане са показани в табличен вид – табл. 2 – 6. 
 

Таблица 2 Относителен обем на порите на изследваните циментови пасти 

Цименти 

Хидратация 
CEM I CEM III CEM I + SF Alispit 

7 дни 0.153 0.182 0.145 0.263 

28 дни 0.137 0.139 0.126 0.261 

90 дни 0.118 0.115 0.110 0.220 

1 год. 

- 5 
o
C 

20 
o
C 

55 
o
C 

0.105 

0.125 

0.111 

0.088 

0.081 

0.080 

0.128 

0.051 

0.101 

- 

- 

- 
 

Образците, изработени от чистия клинкерен цимент CEM I, подобно на всички останали 

показват тенденция на намаляване на общия обем на порите. При пробите, подложени на 

циклично нагряване и охлаждане е най-висок относителния дял на порите с диаметри под 

100 nm (26.9%) и на порите с диаметри в интервала 100 ÷ 250 nm (50%). Относителният обем 
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на порите с диаметри над 500 nm в тези образци е около 4.6 пъти по-нисък от тези в нормално 

хидратиращите цименти и тези подложени на циклично замразяване и размразяване, в които 

делът на порите с диаметри над 500 nm е по 53%.  
 

 
Фиг. 4 Интегрални криви на разпределение на порите по размери на 

изпитваните циментови пасти на възраст 7 денонощия 
 

Таблица 3 Относителен обем на порите на циментова паста на основа CEM I 52.5 R 

 

Диаметър (А) 

Хидратация 
<100 100÷250 250÷500 500÷1000 1000÷7500 

Отн. обем на 

порите (cm
3
/g) 

7 дни 6.7 16.7 35.0 28.3 13.3 0.153 

28 дни 3.2 11.3 30.6 25.9 29.0 0.137 

90 дни 6.1 9.1 24.2 30.3 30.3 0.118 

180 дни 3.23 3.22 6.45 17.21 69.89 0.117 

1 год. 

- 5 
o
C 

20 
o
C 

55 
o
C 

20 

23.5 

26.9 

6.7 

11.8 

50 

20 

11.8 

11.5 

53.3 

11.7           41.2 

3.80           7.80 

0.105 

0.125 

0.111 

 

 

Фиг. 4 Интегрални криви на 

разпределение на порите по 

размери на изпитваните 

циментови пасти на 

възраст 28 денонощия 
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Фиг. 5 Интегрални криви на 

разпределение на порите по 

размери на изпитваните 

циментови пасти на възраст 

180 денонощия 

 

Таблица 4 Относителен обем на порите на циментова паста на основа CEM III 42.5 

Диаметър (А) 

Хидратация 
<100 100÷250 250÷500 500÷1000 1000÷7500 

Отн. обем на 

порите (cm
3
/g) 

7 дни 7.0 13.9 30.2 27.9 21.0 0.182 

28 дни 2.8 15.3 26.4 36.1 19.4 0.139 

90 дни 10.8 5.4 16.2 27.0 40.6 0.115 

180 дни 2.78 8.33 27.78 23.14 35.19 0.103 

1 год. 

- 5 
o
C 

20 
o
C 

55 
o
C 

18.7 

40.0 

20.0 

12.5 

20.0 

10.0 

50.0 

10.0 

10.0 

6.3               12.5 

30.0 

60.0 

0.088 

0.081 

0.080 
 

 
Фиг. 6 Интегрални криви на разпределение на порите по размери на изпитваните 

циментови пасти на възраст 180 денонощия 
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Таблица 5 Относителен обем на порите на циментова паста на основа CEM I 52.5 и 

микросилициев прах 
 

Диаметър (А) 

Хидратация 
<100 100÷250 250÷500 500÷1000 

1000÷750

0 

Отн. обем на 

порите (cm
3
/g) 

7 дни 5.8 19.2 53.8 5.8 15.4 0.145 

28 дни 2.7 16.0 38.6 28.0 14.7 0.126 

90 дни 4.4 11.1 57.7 2.4 24.4 0.110 

180 дни 4.76 14.29 28.57 22.23 30.15 0.087 

1 год. 

- 5 
o
C 

20 
o
C 

 55 
o
C 

26.3 

42.8 

29.4 

15.8 

28.6 

41.2 

21.0 

14.3 

17.6 

5.3              31.6 

14.3 

11.8 

0.128 

0.051 

0.101 

 

Таблица 6 Относителен обем на порите на циментова паста на основа ALISPIT 

Радиус (А) 

Хидратация 
<100 100÷250 250÷500 500÷1000 1000÷7500 

Отн. обем на 

порите (cm
3
/g) 

7 дни 2.0 10.2 18.4 53.1 16.3 0.263 

28 дни 1.7 6.8 10.2 35.6 45.7 0.261 

90 дни 1.9 5.8 17.3 25.0 50.0 0.220 

180 дни 1.82 3.63 9.10 18.4 66.05 0.218 
 

Нормално втвърдяващия шлаков цимент (CEM III) показва над 2 пъти намаление на 

общата пористост между 90-тия и ден и 365-тия ден и никакво различие в специфичния обем 

на порите за образците, хидратирали при различни температурни режими. За разлика от 

циментите СЕМ I и СЕМ+SF, за които режимът на нагряване и охлаждане води до 

намаляване на относителния обем на порите с диаметри над 500 nm и увеличаване на дела на 

порите с по-ниски диаметри от 250 nm, при шлаковия цимент при този режим на втвърдяване 

се установява увеличаване на дела на порите с диаметри над 500 nm и намаляване на дела на 

тези с диаметри под 100 nm, в сравнение с нормално хидратиращите образци. 

Точно обратното се наблюдава за образците подложени циклично на замразяване и 

размразяване – намаляване на относителни дял на порите с диаметри над 500 nm увеличаване 

на дела на порите с диаметри по-малки от 100 nm, в сравнение с нормално хидратиращите 

цименти. 

Пробите с добавка на микросилициев прах (CEM I+SF), които втвърдяват при 

температура 20
o
C имат най-ниска обща пористост от всички изследвани цименти, като 

намалението на общата им пористост между 90-тия и 365-тия ден е 2.2 пъти. В сравнение с 

чистия клинкерен цимент (без добавка), който хидратира при нормални условия се вижда, че 

между 90-тия и 365-тия ден на хидратация микросилициевият прах влияе в посока на по-

изразено намаляване на относителния дял на порите с диаметри в интервала 250 ÷ 500 nm и на 

порите с диаметри над 500 nm, като същевременно е увеличен относителният дял на обема на 

порите с диаметри под 100 nm (~10 пъти) и на порите с диаметри в интервала 100÷250 nm (2.6 

пъти).  

Подлагането на циментовите образци с микросилициев прах на периодично нагряване и 

охлаждане, както и на замразяване и размразяване води до увеличаване на общата пористост 

на образците в сравнение с тези хидратиращи при нормални условия. 

При образците, подложени на периодично нагряване и охлаждане е установен най-нисък 
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относителен дял в общата пористост на порите с диаметри над 500 nm, докато за образците, 

подложени на циклично замразяване и размразяване, се установява най-висок относителен 

дял на порите с диаметри над 500 nm. 

Общият обем на порите в образците, изработени от Alispit не се изменя в интервала 7-ми 

- 28-ми ден, а до 90-тия ден се регистрира слабо намаления на общата пористост. След една 

година втвърдяване под вода пробите се саморазрушиха, като вероятна причина з това може 

да се посочи по-високата порьозност, което от своя страна води до по-висока водопопивамост, 

респ. по-големи напрежения при циклично намокряне и изсушаване. До 90-тия ден рязко 

нараства относителния дял на порите с диаметри в интервала 1000 ÷ 7500 nm (3 пъти), за 

сметка основно на намалението на относителния дял на порите с размери в интервала 

500÷1000 nm, а относителния дял на порите с диаметри под 100 nm е неизменен. 

 

Позитронна анихилация 

Ефектът на времето на втвърдяване върху размера на порите при различните образци е 

показан на фиг.фиг. 7-10. Фигури 7а, 8а, 9а и 10а показват интензитетите на съдържанието на 

свободните обеми със среден радиус ~ 0.3 nm, а фигури 7б, 8б, 9б и 10б показват 

интензитетите на съдържанието на свободните обеми със среден радиус ~ 1.4 nm.  

 

  

Фиг. 7 а и б. Интензитети I3 и I4 като функция на времето на втвърдяване при 

температура 20
о
С. 

 

  

Фиг. 8а и б. Интензитети I3 и I4 като функция на времето на втвърдяване при различни 

температурни режими на втвърдяване за образци от цимент CEM I. 
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Фиг. 9а и б. Интензитети I3 и I4 като функция на времето на втвърдяване при различни 

температурни режими на втвърдяване за образци от цимент CEM I+SF 

 

 
 

 

Фиг. 10 а и б. Интензитети I3 и I4 като функция на времето на втвърдяване при различни 

температурни режими на втвърдяване за образци от цимент CEM III 

 

Заключение 

Въз основа на получените резултати от проведената експериментална програма биха 

могли да се формулират следните по-важни изводи: 

• Интегралната порьозност на циментовите пасти намалява във времето от 7-ми до 

360-ти ден, докато за състав ALISPIТ тя остава неизменна.  

• И за четирите състава се наблюдава нарастване на якостта на натиск във времето;  

• Измененията във времето на интегралната порьозност и якостта на натиск на 

различните видове цимент отговарят на тяхното специфично поведение при 

хидратация, определено от химичният им състав, темповете на взаимодействие с 

водата, минералните добавки и кинетиката на изменение на поровото пространство. 

• От резултатите, получени с помощта на метода на живачната порозиметрия по 

отношение на диференциалното разпределение на порите по размери във всички 

състави се установява: 

- много слабо изменение във времето на относителния дял на порите с диаметри под 

100 nm; 

- увеличаване на относителния дял на порите с диаметри в интервала 1500 ÷ 7500 nm; 
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- намаление на относителния дял на порите с диаметри в интервала 100 ÷ 250 nm. 

• С течение на времето, относителния обем на порите на изследваните циментови 

пасти намалява, поради постепенното им запълване с хидратни продукти. 

• Намаляването на обема на порите започва първо от микропорите, като на по-късна 

възраст в структурата на циментовите пасти остава по-едрите пори, чийто обем е 

прекалено голям, за да се запълни с хидратни новообразувания. 

• Редукцията на обема на микропорите е най-бърза, като след 28-ден те практически 

не се променят, което е видно от резултатите, получени чрез позитронна 

анихилация. 

• Термичното третиране на циментовите пасти се отразява на процесите на 

хидратация на цимента и количеството на хидратните продукти, което е видимо от 

резултатите, получени по метода ДТА. Количеството на новообразуванията 

намалява, като заедно с това се забавя взаимодействието на портландита с 

минералните добавки. 

• Цикличните температурни въздействия водят до формиране на 

микропукнатини(видими чрез електронен микроскоп), които постепенно отслабват 

структурата на циментовите пасти и водят до понижение на механичните им 

показатели. 
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БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ, ПОЛУЧЕНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ СТЪКЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

Валерий Найденов 
1
, Иван Ростовски 

2
 

 

Резюме 

Отпадъчното стъкло е основен компонент на твърдите битови отпадъци. Добре известно 

е, че повторното използване на цялото налично количество отпадъчно стъкло за производство 

на ново стъкло е практически невъзможно, поради енергоемкостта на процеса. Възможна 

алтернатива е използването на натрошено и фракционирано отпадъчно стъкло като добавъчен 

материал за строителни разтвори и бетони. 

В доклада са представени резултати, които са част от широка експериментална 

програма, чиято основната цел е установяване на оптимален относителен дял на заместване на 

естествения пясък с рециклиран, така че отрицателните последствия за втвърдения бетон или 

разтвор да бъдат минимизирани. Получени са данни за физико-механични и деформационни 

характеристики на получените композити, за възраст до една година. 

Показано е, че изследвания добавъчен материал е подходящ за влагане в 

конструкционни бетони в дозирано количество, което е в пряка зависимост от химическия и 

минерален състав на използвания цимент. При производство на декоративни бетони и/или 

разтвори, дозировката може да бъде увеличена, при положение, че се вземат адекватни мерки 

за недопускане на алкалосилициева реакция. За временни „неотговорни“ бетони или 

подложен бетон, практически няма ограничения за заместване на цялото количество на 

естествения пясък с рециклиран от отпадъчно стъкло. 

 

CONCRETES AND MORTARS PRODUCED WITH USE 

OF RECYCLED GLASS AGGREGATES 

 

Valeriy Naidenov, Ivan Rostovsky 

 

Abstract 

The waste glass is main component of the hard domestic waste. It is well known that the reuse 

of the whole quantity of waste glass for the production of new glass is practically impossible due to 

high energy consumption of the process. One possible alternative is the use of crushed and fractioned 

waste glass as aggregate for concrete and mortar. 

The paper presents results, which are part of a broad experimental program whose main 

objective is to establish the optimal share of replacing of natural sand with recycled one so that the 

negative effects of the hardened concrete or mortar to be minimized. Data have been obtained for 

physical-mechanical and deformation properties of the resulting composites, for age up to one year. 

It is shown that studied aggregate is suitable for use in structural concrete in a dosage that is 

directly dependent on the chemical and mineral composition of cement used. In the production of 

decorative concrete and / or solutions, the dosage may be increased, provided that adequate measures 

are taken to prevent alkali-silica reaction. Practically there is no limits to replace the entire quantity 

of natural sand with recycled one from waste glass in temporary "irresponsible" concrete or blinding 

concrete. 

                                                           
1
 Валерий Найденов, доц./д-р, ИМех – БАН, София, ул. “акад. Г. Бончев”, блок 1, valna_53@mail.bg 

2
 Иван Ростовски, доц./д-р инж., УАСГ, ИМех – БАН, София, бул. „Хр. Смирненски” № 1, i_rostovsky@abv.bg 



 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 

 

135 

Въведение 

Отпадъчното стъкло е основен компонент на твърдите битови отпадъци [1]. Към 

рециклирането на стъклените отпадъци са насочени усилията на общини, фирми и екологични 

организации. Добре известно е, че повторното използване на цялото налично количество 

отпадъчно стъкло за производство на ново стъкло е практически невъзможно, поради 

енергоемкостта на процеса. Необходимо е разработването на алтернативни методи за 

утилизация на тези отпадъци. Възможна алтернатива е използването на натрошено и 

фракционирано отпадъчно стъкло като добавъчен материал за строителни разтвори и бетони 

[2,3,4]. Установено е, с увеличаването на относителния дял на добавъчните материали от 

рециклирано отпадъчно стъкло механичните свойства на втвърдените строителни разтвори и 

бетони се понижават, предвид по-слабото сцепление на циментовата матрица към добавъчния 

материал. Тук трябва да бъде отчетено обстоятелството, че често пъти суровините за 

получаване на рециклирани добавъчни материали от стъкло в повечето случаи са с 

разнородно съдържание - различни по състав и свойства стъкла, което внася допълнителна 

сложност и неопределеност при изследването на влиянието им върху свойствата на 

циментсъдържащите композити. Освен негативния ефект върху якостта, използването на 

добавъчни материали от отпадъчно стъкло може да предизвика алкало-силициева реакция 

(АСР), нерядко водеща до нерегламентирано разширение и пукнатинообразуване на бетона 

[5]. Негативните последствия от АСР практически могат напълно да бъдат преодолени с 

дозирано влагане в разработваните рецептури на специални цимент-заместващи компоненти 

[6,7].  

Казаното по-горе ясно показва, че емпиричния подход към проблема за възможностите 

за частична замяна на добавъчните материали в бетоновото производство с рециклирани 

фракционирани стъклени отпадъци, е несъстоятелен. Необходимо е провеждане на 

многопосочни изследвания за установяване на оригиналните физико-механични 

характеристики на стъклените рециклати, ролята им във формирането на циментовите 

композити, оптималните дози на влагане и влиянието им върху якостно-деформационните 

показатели във времето във всеки конкретен случай. 

В този аспект е реализирана тази изследователска програма, свързана с изследването на 

стъклени рециклати и влиянието им върху свойствата на материали, където присъства като 

компонент на състава. Получените оригинални научни резултати са изложени в синтезиран 

вид по-долу. 
 

Материали 

В експерименталната програма е използван чист клинкерен цимент CEM I 52,5 R, със 

следните характеристики (табл. 1)  
 

Таблица 1 Химичен и минерален състав на цимента, физични свойства 

Показател Показател 

SiO2, % 20,2 Алуминат C3А, % 6,8 

Al2O3, % 4,9 Целит C4AF, % 11,2 

Fe2O3, % 3,7 Съдържание на алкали, Na eq. 0,91 

CaO, % 64,0 Съдържание на хлориди, (Cl
-
) 0,008 

Свободна вар, CaO free 1,18 Специфична повърхнина, cm
2
/g 3944 

Загуба на маса при накаляване, % 1,45 2-дневна якост на натиск, N/mm
2
 38,63 

Неразтворим остатък, % 0,28 28-дневна якост на натиск, N/mm
2
 58,38 

Серен триоксид (SO3), % 3,26 Стандартна консистенция, % 28,9 

Магнезиев оксид МgO, % 1,1 Начало на свързване, h:min 2:41 
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Коефициент на варонасищане, LSF 0,95 Загуба на маса при накаляване, % 1,45 

Алит C3S, % 59,1 
Нормeна изменяемост на обема, mm 0,3 

Белит C2S, % 13,5 
 

В качеството на дребен добавъчен материал са използвани 4 вида пясък (естествен и три 

вида рециклиран) - от стъклен амбалаж (br), от кинескопи (gr1) и смесен (gr2). Едрият 

добавъчен материал (ЕДМ) е доломитизиран варовик, от кариера с. Студена, двуфракционен – 

4/11,2 mm и 11,2/22,5 mm. След изпитване на добавъчните материали са получени следните 

показатели – таблица 2. 
 

Таблица 2 Характеристики на добавъчните материали 

Показател ЕДМ 
Пясък 

естествен br gr1 gr2 

Обемна плътност, kg/m
3
 1510 1580 1420 1380 1380 

Специфична плътност, kg/m
3
 2850 2630 2440 2425 2480 

Модул на едрината - 3,0 3,62 4,07 3,69 
 

Зърнометричните криви на рециклираните пясъци са представени на фиг. 1. 
 

 
Фиг. 1 Зърнометрични криви на дребния добавъчен материал 

 

Фиг. 2 Визуализация на единичните остатъци на проба 2 (gr 2) върху ситата на 

стандартната ситова серия 
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Както е видно от получените резултати плътността на пясъка, получен от стъклени 

отпадъци, е по-ниска в сравнение с традиционните естествени добавъчни материали за бетони 

и строителни разтвори. 

Химичният анализ на стъкления добавъчен материал показа, че съдържанието на 

хлориди, сулфати, сулфити и органични вещества е много по-ниско от допустимото. Не се 

съдържат вещества, които биха могли да повлияят негативно върху процесите на свързване и 

втвърдяване на цимента. 

Съдържанието на карбонати в добавъчните материали за бетонни повърхностни 

покрития се ограничава поради опасност от протичане на алкало-карбонатна реакция. За 

определяне на съдържанието на карбонати се използва методиката разписана в БДС EN 196-

21, отнасяща се до определяне на съдържанието на въглероден диоксид в портланцимента. 

При изпитване на предоставените три проби от рециклиран дребен добавъчен материал не се 

установява наличие на карбонати. 

За определяне на влиянието на рециклирания добавъчен материал върху съсъхването на 

циментови бетони е използвана методика идентична с илюстрираната в БДС EN 1367-4 и 

ISO 1920-8. 

Изготвени са призматични пробни тела от бетон със състав, съответстващ на 

сравнителен бетон по смисъла на БДС EN 480-1. Консистенцията на бетонната смес е клас 

S3=12–14 cm, каквато е в повечето случаи на полагане с бетон-помпа. Използвани са два 

състава бетон – първи състав с естествени добавъчни материали и втори състав, при който 

30% от естествения пясък е заменен с такъв от рециклирани стъклени отпадъци. 

Пробните тела са съхранявани във вода до достигане на 28-дневна възраст, след което се 

поставят във въздушна среда, при лабораторни условия при температура (20±2)оС и 

относителна влажност (65±10)%. Деформациите на пробните тела са следени непрекъснато, 

като за всяко от тях е осигурен отделен деформометър с точност 0,001 mm. 
 

 

 

Фиг. 3 Кинетика на развитие на свободните деформации от съсъхване 

 

Размерът на съсъхването за двата изследвани състава е от един и същ порядък, което 

означава, че влагането на 30% стъклен рециклиран пясък като заместител на речния такъв, 

практически не увеличава размера на съсъхването. 
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Експериментални резултати 

Влияние на рециклирания стъклен добавъчен материал върху свойствата на бетонна 

смес и втвърден бетон 

- Ефект върху консистенцията на бетонната смес 

Изследвано е влиянието на количественото участие на стъкления пясък (15, 30 и 50%) 

върху консистенцията на бетонната смес. Подвижността е по-висока от стандартната (7±1) 

cm, но промяната е насочена към моделиране на бетонни смеси с участие на рециклиран 

стъклен пясък, подходящи за полагане с бетон-помпи, което е обичайната технологична 

практика. Делът на заместване на естествения пясък с рециклиран отново е 15, 30 и 50 %. 

Резултатите от изпитването на бетонни смеси са показани в табл. 3. 
 

Табл. 3 Влияние на количеството стъклен пясък върху консистенцията 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Консистенция, cm 14,0 14,0 14,0 14,0 

 

Получените резултати показват, че изследваното заместващо речния пясък количество 

на стъкления пясък практически не влияе върху консистенцията. 

- Ефект върху плътността на бетонната смес 

За определяне на обемната плътност на бетонната смес е използван съд обем 5 литра, 

който има известна маса. 

Получените резултати са представени в табл. 4. 
 

Табл. 4 Плътност на бетонната смес 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Плътност на бетонната смес, kg/m
3
 2315 2335 2335 2310 

 

Получените резултати показват, че изследваното заместващо речния пясък количество 

на стъкления пясък практически не влияе върху плътността на бетонната смес. 

По аналогичен начин бе установено, че употребата на стъклен пясък в споменатото по-

горе съдържание, практически няма влияние върху водоотделянето и съдържанието на въздух 

в пресния бетон. 

Ефект на рециклирания добавъчен материал върху свойствата на втвърдения бетон 

- Ефект върху якостта на натиск на бетона 

Получените резултати за якостта на натиск на 28-дневна възраст са представени в табл. 5. 

 

Табл. 5 Влияние върху якостта на натиск 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Якост на натиск на 28-ден, N/mm
2
 50,4 44,9 41,8 38,9 

Намаление на якостта на натиск, % - -10,9 -17,9 -22,8 
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Резултатите показват, че изследваното заместващо речния пясък количество на 

стъкления пясък влияе негативно якостта на натиск на втвърдилия бетон, като намалението е 

в рамките на 10-20%. 

- Ефект върху якостта на опън при огъване на бетона 

Получените резултати за якостта на огъване на 28-дневна възраст са представени в табл. 6. 
 

Табл. 6 Влияние върху якостта на огъване 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Якост на опън при огъване, N/mm
2
 8,4 7,4 6,8 6,3 

Намаление на якостта на натиск % - -11,9 -19,0 -25,0 

 

Получените резултати показват, че изследваното заместващо речния пясък количество 

на стъкления пясък влияе негативно якостта на огъване на втвърдилия бетон, като 

намалението е в рамките на 10-25%. 

- Ефект върху якостта на опън при разцепване на бетона 

Резултатите за якостта на опън при разцепване на 28-дневна възраст са представени в 

табл. 7. Те показват, че изследваното заместващо речния пясък количество на стъкления пясък 

влияе негативно якостта на опън при разцепване на втвърдилия бетон, като намалението е в 

рамките на 13-30%. 
 

Табл. 7 Влияние върху якостта на опън при разцепване 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Якост на опън, N/mm
2
 5,3 4,6 4,1 3,7 

Намаление на якостта на натиск, % - -13,2 -22,6 -30,2 

 

- Ефект върху водонепропускливостта на бетона 

Цитираните по-горе състави са изпитани за определяне на водонепропускливост при 

налагане 0,8 МРа, по стандартизираната методика на БДС EN 206-1/НА:2008, резултатите са 

представени в табл. 8. 
 

Табл. 8 Водонепропускливост 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Налягане, N/mm
2
 0,8 0,8 0,8 0,8 

Дълбочина на проникване на водата, mm 12 12 13 13 

 

Както е видно, изследваното заместващо речния пясък количество на стъкления пясък не 

влияе негативно върху водонепропускливостта на бетоните. 

- Ефект върху модула на еластични деформации на бетона 
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Фиг. 4. Оборудвано пробно тяло за определяне на Е-модула 

 

За настоящото изпитване са използвани дребнозърнести бетони. Снимка на 

„оборудвано“ пробно тяло преди и по време на изпитване, е показано по-горе на фиг. 4. 

 

 

Фиг. 5 Работни диаграми на сравнителен бетон и такъв с 30%-ова замяна на речния 

със стъклен пясък 

 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола – 0% 30 % 

Е-модул, N/mm
2
 38 000 34 500 

 

Както става ясно от таблицата по-горе, изследваното заместващо речния пясък 

количество на стъкления пясък влияе слабо негативно върху Е-модула на втвърдилия бетон. 

Влияние на рециклирания добавъчен материал върху основни свойства на строителни 

разтвори 



 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 

 

141 

- Влияние на рециклирания добавъчен материал върху консистенцията на пресни 

разтвори  

Консистенцията на пресните разтвори е определена по метода на стръскващата масичка.  

 

 

Фиг. 6 Определяне на консистенцията на пресните разтвори 

 

Съставът на контролната смес бе подбран така, че да се получи разстилане в рамките на 

160 – 200 mm, т.е. в областта на максимална точност на метода. Обобщени резултати са 

представени в табл. 8. Видно е, че изследваното заместващо речния пясък количество на 

стъкления пясък влияе слабо върху консистенцията на пресни разтвори, като леко я повишава. 

Подобно влияние се наблюдава и при бетонните смеси, като последното може да се обясни с 

намаленото триене с циментовата матрица, което се отразява благоприятно върху 

подвижността. 

 

Табл. 8 Консистенция на пресни разтвори 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Разстилане на пресен разтвор, mm 206 212 216 218 

 

- Влияние на рециклирания добавъчен материал върху механичните свойства на 

втвърдени разтвори 
 

 

Фиг. 6 Пробно тяло с рециклиран добавъчен материал, след изпитване на натиск 
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Табл. 9 Влияние на рециклирания добавъчен материал върху механичните свойства на 

втвърден цименто-пясъчен разтвор 

 

Показател 
Съдържание на стъклен пясък, % 

Контрола 15 30 50 

Якост на опън при огъване, N/mm
2
 11,0 9,6 8,2 7,7 

Намаление на якостта на опън при огъване, % - -12,7 -25,5 -30,0 

Якост на натиск, N/mm
2
 58,4 53,6 51,9 48,2 

Намаление на якостта на натиск % - -8,2 -11,1 -17,5 

 

Съвременното производство на бетонни смеси е немислимо без използване на химични 

добавки. Безспорно, най-масово използваните у нас в момента са класичеческите 

суперпластификатори на основа сулфонирана нафталин-формалдехидна смола.  

Този тип химична добавка е приложена за получаване на необходимата консистенция на 

всички изпитани бетони и разтвори. При употребата на добавката не са установени никакви 

странични ефекти, като: 

  Прекомерно разслояване на пресните бетони и разтвори; 

  Прекомерно водоотделяне на пресните бетони и разтвори; 

  Недопустимо нарастване на съдържанието на въздух в пресните бетони и разтвори; 

  Недопустимо намаляване на якостта на натиск на втвърдените бетони и разтвори; 

  Недопустимо намаляване на якостта на опън при огъване на втвърдените бетони и 

разтвори; 

  Намаляване на проницаемостта на втвърдения бетон. 
 

Устойчивост на алкало-силициева реакция 

Повечето проблеми с химичната устойчивост на добавъчните материали от рециклирани 

стъклени отпадъци са свързани с алкало-силициевата реакция, която възниква между 

активния силициев диоксид, който се съдържа в някои скали и алкалите от цимента. 

Споменатата алкало-силициева реакция (ASR) или алкало-карбонатна реакция предизвиква 

напукване и нарушаване на целостта на циментовите бетони и строителни разтвори. 

Контролираното влагане на активни минерални добавки позволяват избягването на проблема 

с ASR, при употреба на добавъчни материали, съдържащи аморфни форми на силициев 

диоксид. 

Здравината и трайността на връзката между циментовата паста и зърната на добавъчните 

материали е функция не само на текстурата на повърхността, но също така и на химичните 

свойства на добавъчния материал. Интегритета на връзката може да се наруши, ако се 

създадат условия за протичане на химични реакции между цимент с високо съдържание на 

алкали и рециклираните добавъчни материали.  

Потенциалната реактивоспособност на добавъчния материал е оценена по ускорен 

метод, описан в действащия британски стандарт DD BS 249:1999 “Testing aggregates - Method 

for the assessment of alkali-silica reactivity - Potential accelerated mortar-bar method” [8]. 

Процедурата по изпитването се състои в третиране на призми от цименто-пясъчен разтвор за 

разтвор 1М NaOH в продължение на 14 дни при температура 80
о
С. 

Критериите за оценка на потенциалната способност на добавъчния материал за 

протичане на химична реакция с алкалиите в цимента са представени в табл. 10. 
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Табл. 10 Критерии за реакционната способност на 

добавъчните материали (ДМ) с алкалите на цимента 

 

Класификация 
Средно удължение в % след 14-дневен престой 

в разтвор 1М натриева основа NaOH 

Безвредни ДМ < 0,10 % 

Неопределен резултат, необходими са 

допълнителни изпитвания 
0,10-0,20 % 

Потенциално набъбващи ДМ > 0,20 % 

 

За оценка реакционната способност на рециклирания стъклен пясък с алкалите на 

цимента са проведени изследвания върху пробни тела с рецептура на заместване на 

естествения пясък със стъклен на нива 15, 30 и 50%. Получените резултати са представени в 

табл. 11. 

 

Табл. 11 Реакционна способност (ASR) на рециклирания стъклен пясък 

Класификация 
Средно удължение в % след 14-дневен престой 

в разтвор 1М натриева основа NaOH 

Естествени добавъчни материали - 

15% заместване на естествен пясък с 

рециклиран стъклен 
0,03 (безвредно!) 

30% заместване на естествен пясък с 

рециклиран стъклен 
0,061 (безвредно!) 

50% заместване на естествен пясък с 

рециклиран стъклен 
0,103 (безвредно! с известна неопределеност) 

 

Обобщение на получените резултати 

Анализът на получените лабораторни резултати дава основание да се твърди, че: 

 Чрез натрошаване и фракциониране на отпадъчно стъкло може да бъде получен 

дребен добавъчен материал, който да се използва при производството на бетонни 

смеси и/или строителни разтвори, като се замества частично естествения пясък. 

 Зърнометричният състав на получения рециклиран добавъчен материал се определя 

основно от два фактора – настройка и моментно състояние на трошачната 

инсталация и вид на отпадъчното стъкло. 

 Дребния добавъчен материал от фракциониран стъклен отпадък не съдържа вредни 

за бетона химични съединения – сулфати и хлориди, както и такива, които 

предизвикват изменение на сроковете на свързване на цимента. 

 Обемната и специфична плътност на „стъкления“ пясък е малко по-ниска, в 

сравнение с тази на естествените пясъци. В конкретния случай, това може и да не 

даде отражение върху обемната плътност на бетонната смес, поради доброто 

съчетаване на зърнометричния състав на двата вида пясък. 

 Поради намаленото сцепление на стъклото към циментовата матрица, употребата на 

пясък от отпадъчно стъкло се отразява благоприятно на консистенцията на 

строителните разтвори. Ефектът е пропорционален на вложеното количество 

рециклиран добавъчен материал. Този ефект е незабележим при бетоните, поради 
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по-ниския относителен дял на пясъка. 

 Намаляването на адхезията между добавъчен материал и матрица води до 

намаляване на механичните показатели на втвърдените разтвори и бетони, 

сравнително пропорционално на вложеното количество „стъклен“ пясък. При 

разтворите, отражението върху якостта е по-ясно изразено при изпитването на 

огъване. Докато при бетона намаляването на якостта е приблизително еднакво при 

двата механични показателя – якост на натиск и на опън при огъване. 

 От проведеното изследване по ускорен метод за установяване на потенциалната 

опасност от алкало-силициева реакция може да се твърди, че при заместване на част 

от естествения пясък с рециклиран от отпадъчно стъкло в рамките на 30% няма риск 

от възникване на корозионни процеси в бетоните. 

 Като цяло рециклираният добавъчен материал е подходящ за влагане в 

конструкционни бетони в дозирано количество, което е в пряка зависимост от 

химическия и минерален състав на използвания цимент. При производство на 

декоративни бетони и/или разтвори, дозировката може да бъде увеличена, при 

положение, че се вземат адекватни мерки за недопускане на алкалосилициева 

реакция. За временни „неотговорни“ бетони или подложен бетон, практически няма 

ограничения за заместване на цялото количество на естествения пясък с рециклиран 

от отпадъчно стъкло.  

 По този начин се постига мултипликационен ефект - евтино и ефективно повторно 

приложение на стъклените отпадъци с многократно по-ниска цена и разход на 

енергия, в сравнение с употребата им като суровина за производство на „ново“ 

стъкло, както и редуцирано използване на природни ресурси – естествен речен 

пясък. 

В обобщение на горе изложения анализ може да се направи следното  

 

Заключение: 

Определянето на оптимално съдържание на рециклиран добавъчен материал от 

отпадъчно стъкло за производство на бетони и/или строителни разтвори е пряко свързано с 

обективното отчитане на наличните възможности за доставка на обикновени добавъчни 

материали и зависи от типа на използваните цименти. От техническа гледна точка процентът 

на заместване на речния пясък с рециклиран такъв от отпадъчно стъкло може да се счита за 

ефективно в следните граници: 

 За конструктивни бетони – до 30% от общото съдържание на дребен добавъчен 

материал, в зависимост от допустимото понижение на якостта на натиск.  

 При употреба на активни минерални добавки, споменатото по-горе количество може 

да бъде увеличено. 

 За бетони, работещи в суха среда, количеството на рециклирания добавъчен 

материал може да бъде увеличено; 

 За подложни бетони и подобни такива, предназначени за неотговорни приложения 

(например земно-влажни за монтаж на бордюри, шахти и пр.) цялото количество на 

естествения пясък може да бъде заменено със „стъклен“. 
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