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Резюме 

Дисперсното армиране на крехки материали, в частност циментсъдържащи композити се 

прилага отдавна и е ефективен начин за подобряване на редица якостно-деформационни 

показатели - ефективна дуктилност, якост на опън и огъване, якост на умора, абсорбция на 

енергия при удар и, на първо място – работа в следкритичен стадий (след начално 

пукнатинообразуване). За целта се използват различни видове влакна – стоманени, 

полимерни, въглеродни, стъклени и др., а крехкият материал изпълнява обединяващата ролята 

на матрица в получения композитен материал. 

За армиране на циментови материали се прилагат влакна (фибри), които имат добро 

сцепление с циментовата паста и са алкалоустойчиви (рН > 13). На тези условия отговарят в 

най-голяма степен стоманените и полипропиленовите фибри, което мотивира и най-широкото 

им приложение. 

В доклада се разглеждат възможности за армиране на циментови композитни материали 

с помощта на базалтови влакна. Установено е влиянието им върху свойствата в доструктурен 

стадии и втвърдено състояние. Анализиран е хода на изменение на механичните показатели за 

период от една година. 
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Abstract 

The fiber reinforcement of brittle materials, particularly cement containing composites, is 

applied a long time ago and it is an effective way to improve the number of deformation-strength 

indicators - effective ductility, tensile and flexural strength, fatigue strength, energy absorption at 

impact and in the first place - work post-critical stage (after initial crack formation). For this purpose 

different types of fibers are used - steel, polymer, carbon, glass, etc. and brittle material fulfills its 

role of matrix in the obtained composite material. 

The fibers are applied for reinforcing of cementitious materials that have good adhesion to the 

cement paste and are alkaline resistant (pH > 13). The steel polypropylene fibers meet these 

conditions in largest degree, which motivate their widest application. 

The opportunities for reinforcement of cement composites using basalt fibers are examined in 

the recent report. Their influence on the properties of fresh mixes and hardened products is 

established. The course of change of mechanical properties for a period of one year is studied. 
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Въведение 

Дисперсно армираният бетон е композитен материал, съставен от цимент, вода, 

добавъчни материали, химични и/или минерални добавки и дискретни влакна (фибри), 

диспергирани хаотично в обема на бетона. 

Дисперсното армиране на крехки материали, в частност циментсъдържащи композити, 

се прилага отдавна и е ефективен начин за подобряване на редица якостно-деформационни 

показатели - ефективна дуктилност, якост на опън и огъване, якост на умора, абсорбция на 

енергия при удар и, на първо място – допустимост на ефиктивна работа в следкритичен 

стадий (след начално пукнатинообразуване).  

Обикновено дължината на влакната варира в диапазона 6 – 65 mm [1]. Най-

употребяваните стоманени влакна са с диаметър 0,5 – 1 mm и плътност 7850 kg/m
3
. 

Напречното им сечение може да бъде кръгло, овално, многоъгълно и сърповидно, в 

зависимост от спецификата на производствения процес и вида на суровините. 

Полимерните (синтетични) влакна, използвани за армиране на бетон са два типа – 

микровлакна, с диаметър до 0,3 mm и макровлакна – с по-голям диаметър. Най-масово 

използваните полипропиленови фибри могат да бъдат и от двата вида, като специфичната им 

плътност е около 910 kg/m
3
. Найлоновите влакна, обикновено микровлакна, имат специфична 

плътност 1140 kg/m
3
. 

Микрополимерните влална традиционно се дозират в диапазона 0,05 до 0,2 % по обем, 

докато при стоманените и макросинтетичните фибри количествата са значително по-високи – 

от 0,2 до 1% по обем, а понякога, за специални приложения и повече. Например, за трезори и 

сейфове, количеството на стоманените фибри може да достигне и надхвърли 2% по обем [2,3]. 

Трансформирано в единици за маса, това означава 0.4 до 1.8 kg/m
3 
– бетон за 

микросинтетичните фибри, 1,8 до 9,0 kg/m
3 
– бетон за макросинтетичните и 15 до 80 kg/m

3 
– 

бетон - за стоманените фибри. 

Стъклените влакна, които се използват за дисперсна армировка трябва да са 

алкалоустойчиви, за да се предотврати загуба на якост, под действие на алкалната среда на 

бетонната матрица. Това на практика означава минимално съдържание на циркониев оксид в 

стъклото от 16%. Алкалоустойчивите стъклени влакна са монофиламентни, с диаметър в 

рамките 13 – 18 µm и специфична плътност 2700 kg/m
3
. 

За армиране на циментови материали се прилагат влакна (фибри), които имат добро 

сцепление с циментовата паста и са алкалоустойчиви (рН > 13). На тези условия отговарят в 

най-голяма степен стоманените и полипропиленовите фибри, което мотивира и най-широкото 

им приложение. Стъклените влакна се предлагат под две форми – разтворими пакети и 

снопове. Разтворимите пакети се диспергират бързо до отделно монофиламентни влакна в 

обема на матрицата. Това са микровлакна от алкалоустойчиво стъкло, които се дозират в 

рамките 0,30 до 0,90 kg/m
3
, което означава 0,01 to 0,03% по обем. Прилагат се основно за 

контролиране на пластичното съсъхване. Сноповете от влакна запазват своята цялост по 

време на хомогенизирането и втвърдяването на бетона, те са съставени от 50, 100 и 200 

отделни влакна. Отделните снопове се разглеждат като макровлакна и може да се дозират в 

по-големи количества – от 2 до 5 kg/m
3
 или 0,09 – 0,20 % по обем. 

Влакната с естествен произход и синтетичните влакна, като въглеродни, акрилни и 

арамидни се прилагат в бетони със специално предназначение. 

Подробна информация за различните видове влакна фибри може да бъде намерена в [4]. 
 

Базалтови влакна (фибри) 

Базалтовите влакна, подобно на останалите на основа минерални стопилки, се 
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произвеждат основно по центробежен способ или чрез продухване. Употребата на базалтови 

влакна за дисперсно армиране на циментови композити в Западна Европа, САЩ, Япония и 

пр., е близка до нулата поради разпространеното схващане, че те не притежават необходимата 

алкалоустойчивост. На този фон продължават опитите в тази посока, основно в Русия и някои 

страни от бившия СССР, като се отчита значителен ефект от базалтовите влакна по 

отношение подобряване на свойствата на бетона [5,6,7]. Като на моменти дори се стига до 

противоречие с данните за въздействието на алкалната среда върху използваните базалтови 

влакна. 

Като отличителни характеристики на базалтовите влакна могат да се изтъкнат: 

- повишена корозионна устойчивост, в сравнение с металите (5 - 12 пъти); 

- мразо- и топлинна устойчивост (-265 C, +900 C); 

- не са токсични; 

- висока якост (1900-2400 MPa при диаметър на влакното 9 - 12 µm); 

- относително невисока плътност; 

- диелектричност, не създават проблеми със смущения на радио и/или телевизионни 

сигнали; 

- водоустойчивост. 

За анализиране на алкалоустойчивостта на базалтови влакна в циментови системи, 

същите са били поставяни в алкална среда, моделираща тази в процеса на хидратация – 

циментово мляко с рН 12,9 [6]. Концентрацията на влакната в циментовото мляко е била 7% 

от масата на цимента – средна стойност между 3 и 12 %, в каквито граници се движи 

дозировката в циментовите композити. Съхранението е било при стайни условия, като 

пробите са контролирани на възраст 7, 14, 28 и 72 денонощия. След 28 дни, загубата на маса 

на влакната достига до 30% (табл. 1) 

 

Табл. 1 Резултати от изследване на алкалоустойчивост на базалтови влакна [6] 

№ 
Срок на 

изпитване, дни 

Начална 

маса, g 

рН 

нач. 

Маса, след 

престой, g 

Загуба на 

маса, % 

рН 

край 

Промяна 

на цвета 

1 7 4,87 12,9 4,22 13,4 11,5 не 

2 14 5,12 12,9 3,67 28,3 10,3 не 

3 28 5,06 12,9 3,49 30,9 10,12 по-светъл 

4 72 4,96 12,9 2,04 58,8 10,1 по-светъл 

 

При по-продължително съхранение в алкалната среда (72 дни) загубата на маса достига 

до близо 60 % (58,8). Цитираните резултати са в синхрон с направените електронно 

микроскопски снимки, които показват постепенното разтваряне на базалта в алкалната среда 

(фиг. 1а). Продуктите на взаимодействие на алкалната среда и влакната се отлагат по 

повърхността им, формирайки обвивка от корозионни продукти (фиг. 1б). Това неминуемо се 

отразява неблагоприятно на армиращата им способност. Може да се очаква, че при реални 

условия, агресивното действие на алкалната среда ще има по-малка интезивност, която 

допълнително ще затихва във времето. При всички случаи се налага да се вземат мерки за 

повишаване на устойчивостта на базалтовите влакна в алкална среда чрез термична и/или 

химична обработка. Наред с това за армиране на циментови композити трябва да се прилагат 

фибри или снопове от фибри с по-голям диаметър, така че да се не допусне пълното им 

разтваряне в матрицата по време на експоалацията. 
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Фиг. 1 Структура на базалтови влакна преди (а) и след (б) престой в алкална среда [4] 

 

За повишаване на алкалната устойчивост е направена термична обработка на 

базалтовите влакна, в температурен диапазон от 300 до 700
о
С, със стъпка 100

о
С. 

Температурата е поддържана на цитираното ниво в продължение на 30 минути, след което 

влакната са се охлаждали в стайни условия. Опитите са показали, че най-добър резултат е 

постигнат след термична обработка до 500
о
С, като при това загубата на маса за 28-дневен 

период е намаляла от 30% на около 5% (фиг. 2).  

 

 

Фиг. 2 Изменение на алкалоустойчивостта на базалтовите влакна, след термична 

обработка 

 

Изследване на втвърдени циментови пасти чрез рентгено-фазов анализ показва, че 

влагането на базалтови влакна – необработени и след термична обработка , не се отразява на 

състава на хидратните новообразувания [6]. 
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Изучването на взаимодействието между базалтовите влакна и алкалната среда в 

циментовите композити, водещо до разтваряне на влакната под действие на свободната вар 

(портландит) протича по схемата [7]: 
 

CaSiO3 + Ca(OH)2 → (Ca(OH)2)SiO3 (1) 
 

В процеса на разтваряне на влакната се наблюдава цикличност – първоначално 

диаметъра на отделното влакно се увеличава, което е съпроводено с поява на новообразувания 

по повърхността му, след това диаметърът намалява, с отчетлива поява на дефекти по 

повърхността на влакната. Следва ново увеличаване на диаметъра и цикълът се повтаря [7] 

(фиг. 5). 
 

 

Фиг. 3. Резултат от въздействието на алкалната среда на различни етапи във времето [7]  
 

Процесът има затихващ характер, но продължава до пълното разрушаване на влакното. 

Може да се предполага, че нарастването на диаметъра се съпровожда от поглъщане на 

формираните продукти от свободната вар, т.е. от преминаването им в матрицата, което 

впоследствие води до намаляване на диаметъра и т.н. 

С течение на времето това неминуемо води до намаляване на механичните свойства на 

композита.  

Налага се извода, че единствения начин базалтови влакна да се използват за дисперсно 

армиране на циментови материали е, чрез предварително повишаване на тяхната устойчивост 

в алкална среда. Освен чрез термична обработка, това може да се реализира чрез формиране 

на полимерно покритие по повърхността на отделното влакно или чрез йонообменна 

обработка, което неминуемо води до промяна на технологията за производство и повишаване 

на цената. 

Друга възможност е намаляване на алкалността на матрицата - обект на въздействие в 

този случай е самия бетон. Последното би могло да се реализира чрез: 

- използване на нециментови бетони, например полимербетон, макар, че по този начин 

значително се ограничава температурния диапазон на използване на материала; 

- използване на по-ниско алкални свързващи вещества като калциево-алуминатни 

цименти или гипс; 

- модифициране на варта и цимента с активни минерални добавки. 
 

Материали 

Изследването е проведено върху циментови разтвори, за направата, на които са 

използвани следните материали: 
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Табл. 2 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 

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 
 

Цимент 

Използван е чист клинкерен цимент CEM I 52,5 R по БДС EN 197-1:2011, с химичен и 

минерален състав показан в таблицата по-горе (табл. 2.). 

Пясък 

Дребният добавъчен материал е речен, от кариера „Бобошево”, разположена на 

р. Струма. Основни характеристики на пясъка и зърнометричната му крива са показани по-

долу: 

Табл. 3 Характеристики на използвания речен пясък 

Характеристика: Стойност: 

Обемна плътност – БДС EN 1097-3:2001 1580 kg/m
3
 

Условна специфична плътност - БДС EN 1097-6:2001+А1 2630 kg/m
3
 

Съдържанието на отмиваеми (глинести и праховидни) 

частици - БДС EN 12620+НА:2008 
0,8% 

 

Фиг. 4 Зърнометрична крива на 

използвания речен пясък 

Оценка на речния пясък, съгласно 

БДС EN 12620/НА:2008: Модул на 

едрина на пясъка Ме = 3,0 – среден 
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Базалтови влакна 

За целта на експеримента са избрани базалтови макровлакна (фиг. 5), като изборът е 

мотивиран от описаното вече въздействие на алкалната среда в циментовата матрица върху 

отделното влакно. 

 

  

Фиг. 5. Базалтови макровлакна 

Както е видно, влакната са черни на цвят, имат различни дължини, крехки са и имат 

склонност към образуване на топки („таралежи”). 

 

Резултати 

Съставът на разтворите в масови части бе цимент:пясък: вода = 1:3:0,6, при което се 

получава мярка на разстилане около 200 mm, т.е. постига се максимална чувствителност и 

точност на метода. Базалтовите фибри са дозирани в количество пет обемни процента. След 

внимателно и равномерно дозиране влакната се хомогенизират добре в пресния разтвор 

(фиг. 6). 

 

 

Фиг. 6 Пресен разтвор с базалтови влакна 

 

Видимо, внасянето на базалтови фибри в състава на сместа, в указаното количество, 

доведе до значителна загуба на подвижност (от 200 на 140 mm) и увеличаване на 

количеството на едрите въздушни пори в разтвора (фиг.7). 
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Фиг. 7 Консистенция на пресен разтвор, без и с базалтови влакна, 

изразена чрез мярка на разстилане. 

 

След изпитване на възраст 28 дни и една година, за механичните свойства на 

втвърдените разтвори са получени следните стойности (табл. 4): 

 

Табл. 4 Механични показатели на втвърден разтвор с и без базалтови влакна 

Показател 
Контролна 

смес 

Разтвор с 

базалтови влакна 

Якост на опън при огъване 28 дни, N/mm
2
 8,85 10,5 

Якост на натиск 28 дни, N/mm
2 
 37,6 44,3 

Якост на опън при огъване 1 година, N/mm
2
 9,2 11,5 

Якост на натиск 1 година, N/mm
2 
 44,1 55,4 

 

Както става ясно, при значителен процент на армиране повишаването на механичните 

показатели – якост на опън при огъване и якост на натиск е с около 25%. Тук е мястото да се 

каже, че подобно на неармиран разтвор, пробите с базалтови влакна се разрушават крехко, 

при възникване на първа пукнатина. Липсва характерната за дисперсно армираните композити 

работа в следкритичен стадий, с образуване на пластична зона в диаграмата „напрежение – 

преместване”. 

От икономическа гледна точка, подобен процент на армиране (5%) е крайно 

неефективен. Това на практика означава над 100 kg влакна за кубичен метър бетон, при цена 

около 1,5 USD за килограм. 

 

Заключение 

Използването на дисперсна армировка от базалтови макрофибри в количество 5% по 

обем води до намаляване на подвижността и нарастване на съдържанието на въздух в пресния 

разтвор. След втвърдяване, механичните показатели се повишават с около 25%, както на 

стандартна, така и на по-късна възраст (1 година).  

Начинът на разрушаване не се променя - втвърдените разтвори се разрушават при 

възникване на първа пукнатина при огъване. На практика липсва най-важното предимство на 

дисперсно армираните композити - псевдо-дуктилно или дуктилно поведение при 

натоварване. 
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Не на последно място, подобно дисперсно армиране силно оскъпява материала и е силно 

неефективно. Същият дори, по-голям ефект върху механичните показатели би могъл да се 

постигне на много по-ниска цена, с помощта на високоефективни химични добавки и 

рационално дисперсно армиране със стоманени или полимерни влакна. 
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РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ 

В ПРЕХОДНИ ТЕЖКО НАТОВАРАНИ ТРАФИК-ЗОНИ 

 

Валерий Найденов 
1
, Иван Ростовски 

2
 

 

Резюме 

Осигуряването на безпроблемен и безавариен преход в отделните обеми на актуалните 

за нашата и световна строителна практика логистични центрове и производствени халета е 

проблем със съществена значимост за осъществяването на технологичния трафик. В част от 

преходните трафик-зони в изгражданите в различни периоди от време отделни корпуси на 

подобни комплекси индустриалните бетонни настилки са често се компроментират, което 

създава проблеми в нормалната експлоатационна дейност. Констатираните дефекти най-често 

са свързани със съществуващата денивелация в нивата между отделните корпуси и 

неправилно изпълнени детайли за укрепване на работната фуга между тях, което, при 

съществуващ тежък транспортен трафик (палетни колички, мотокари-повдигачи с твърди 

бандажни колела и пр.), логично води да дефектиране.  

Нормалната експлоатация изисква провеждане на репарационни дейности, които са 

обект на дискусия в доклада. Представена е технолгична карта на процеса на репарация, 

съчетаващ конструктивни мероприятия, осъществявани с най-съвременни композиционни 

материали. 

 

UPON MACRO-STEEL/POLYMER FIBER REINFORCED CONCRETE 

STRENGTH-DEFORMATION BEHAVIOR - SOME BASIC CONSIDERATIONS 

 

Valeriy Naidenov, Ivan Rostovsky 

 

Abstract 

The macro-steel/polymer fiber reinforcement turns conventional concrete in a more deformable 

composite system with the same characteristics of the whole cross-section, able to absorb a large 

tensile stress, including alternating load and then to control the shrinkage processes in different 

hydration stages. Thus dramatically increases resistance to brittle fracture, increase the residual 

strength after the first crack strength of fatigue in long-term load and impact strength, which ensures 

the integrity of the concrete even in partial depletion of bearing capacity. Fibers reduce the width of 

any cracks have formed. The fiber-reinforced concrete (FRC) deformation behavior is discussed and 

FRC effective applications are analyzed. 

It is concluded that FRC overcomes the main disadvantage of conventional concrete - the 

tendency to brittle fracture. 

 

Въведение 

Осигуряването на безпроблемен и безавариен преход между отделните сгради (корпуси) 

на складови стопанства, логистични центрове и производствени халета е проблем със 

съществена значимост за нормалното осъществяване на технологичния трафик респ. на 

производствения процес, като цяло. Изгражданите през различни етапи индустриалните 
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бетонни настилки често се компрометират, особено в преходните трафик-зони, което създава 

редица неудобства за нормалната експлоатационна дейност - фигури 1 и 2. 
 

  

Фиг. 1 Фиг. 2 
 

Констатираните дефекти са свързани с т.н. „curling and warping effects” (разгледани 

подробно в т. 2) със съществуващата известна денивелация в нивата между отделните корпуси 

и неправилно изпълнени детайли за укрепване на работната фуга между тях, което, при 

съществуващия трафик от палетни колички и мотокари, логично е довело до констатираното 

дефектиране.  

Нормалната експлоатация изисква провеждане на репарационни дейности, които трябва 

да отговарят на две основни изисквания за: 

 Техническа адекватност на конкретната проблемна ситуация; 

 Възможност за освобождаване на експлоатационния трафик в максимално кратки 

срокове. 

Отговорът на първото изискване се основава на прецизен технически анализ на 

съществуващите дефекти със специфициране на причините за появата им и избор на 

подходяща технологична система за извършване на репарационните действия, базирана на 

целесъобразен избор на специални материали. Последните, освен техническа пригодност, 

следва да са в състояние и да осигурят второто основно изискване - възможностите за 

възстановяване на трафика в ремонтираните участъци. 

 

Депланиране на бетонни настилки, предизвикани от температурни (curling) и 

влажностни промени (warping)  

Бетонните настилки претърпяват обемни изменения, водещи до възникване на 

напрежения породени от промени в температурата и влажността на бетона, както е показано 

на фиг. 3. През деня, поради нарастването на температурата на въздуха и слънчевото греене, 

горната повърхност на настилките се загрява и се стреми да се разшири. Обратно, долната 

повърхност е изолирана от земната основа и от своя страна се стреми да запази размерите си. 

Собственото тегло на настилката противодейства на свободното температурно деформиране, 

което води до поява на натискови напрежения в горните слоеве и опънни – в долните. Точно 

обратната картина на напреженията се получава през нощта. Поради пада на температурата на 

въздуха, горната повърхност на бетона се охлажда повече и по-бързо от долната. Под 

действие на собственото тегло на настилката, в горните слоеве възникват опънни напрежения, 

а в долните – натискови [1]. 
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Фиг. 3 Депланиране на настилката от температурни промени (curling) [2] 

 

Подобен ефект се наблюдава при влажностни промени в настилката. При намаляване на 

влажността, бетонът и по-конкретно хидратиращата циментова паста съсъхва т.е. намалява 

обема си. 

През 1926 г. Westergaard извежда уравнения, базирани на теорията на плочите за 

определяне на напреженията, предизвикани от температурни промени. Те са сложни, изискват 

значителен математичен апарат, което е пречка за практическото им приложение. През 1936 г. 

използвайки уравненията на Westergaard, Bradbury въвежда коефициентите Cx и Cy за 

определяне на напреженията от температура в единична плоча на земна основа. 

Максималните напрежения във вътрешността, по ръба и в ъгъла на плочата се получават от 

уравненията: 
 

Напрежения във вътрешността на полето,    
    

 
 
      

      (1) 

 

Напрежения по ръба на полето,    
   или        

 
 (2) 

 

Напрежения в ъгъла на полето,    
    

      
  

 

 
  (3) 

където 

E е модулът на надлъжните еластични деформации на бетона; 

υ е коефициента на Поасон на бетона; 

α е коефициент на линейно температурно разширение на бетона; 

Cx и Cy са корекционни коефициенти (по Bradbury 1938) за единична плоча с крайни 

размери и зависят от отношенията Lx/ℓ и Ly/ℓ (фиг. 4); 

l е цилиндричната коравина на плочата; 

a е радиуса на контактната площ на това, приложен в ъгъла на плочата. 
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Фиг. 4 Корекционни коефициенти Сх и Су за изчисляване на напреженията от 

температурна промяна на настилката 

 

Напреженията, свързани с температурни промени могат да възникнат един или няколко 

пъти на денонощие. Например, за период на експлоатация от 30 години една настилка ще 

претърпи над 10 950 цикъла на натоварване от температурно въздействие [1]. Това може да 

предизвика поява на пукнатини в средната част на плочата, при положение, че фугите и 

армировката не са оразмерени и конструирани правилно. В зоните на фугите, поради 

депланацията на настилката, възникват опънни напрежения в горните пластове, което често 

пъти води до напукване, показано на снимките по-горе. 

От друга страна, напреженията предизвикани от промяна (намаляване) на влажността на 

бетона в настилката, могат да възникнат един път за целия експлоатационен срок – след 

полагане на бетона и прекратяване на грижите за него в ранна възраст. 

Напреженията от температурни и влажностни промени могат и достигат до значителни 

стойности. Наред с това трябва да се отбележи, че те рядко се вземат под внимание при 

проектиране. В редица случаи те се сумират с напреженията от експлоатационното 

натоварване, което оказва значителен ефект върху бетона, особено при циклично натоварване. 

Добрата практика, при отчитане на цикличността на товарите обикновено е свързана с 

използването на т.нар. Packard линия, която се задава с уравнението: 
 
 

  
                   (4) 

 

където 

σ е напрежението, което възниква в бетона по време на натоварване (експлоатация); 

σf – якост на опън при огъване на бетона; 

N – очакван брой на циклите на натоварване по време на експлоатацията. 

 

Техническо решение 

Съвременното ниво на технологично развитие логично води до създаване на 

изключително широката гама от специални материали и елементи, което от своя страна дава 

възможност за разнообразие на възможните технически решения за решаването на проблема. 

Един възможен изход от подобни неблагоприятни ситуации е обект на настоящия доклад. 

Технологичната последователност на предлаганите репарационни дейности е 

представена по-долу: 
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 Локализиране на проблемните учатъци; 

 Двустранно изрязване в линия с фугорез и изкъртване на бетона в дефектиралата 

преходна зона между двата корпуса в цялата му дебелина под формата на ивица с 

ширина около 80 cm, симетрично и успоредно на работната фуга между 

съществуващите бетонни настилки – фиг. 5; 

 Почистване и обезпрашаване на освободената за репарации зона, което важи в 

особена степен за рязаните повърхности на съществуващия бетон, с оглед 

осигуряване на здрава и надеждна връзка с репарационния състав; 

 Пробиване на отвори ø18-20 mm в средната част на напречното сечение на 

съществуващите настилки за дюбелиране, осигуряващи т. н. подвижна част от 

дюбелната система – фиг. 6; 

 

  

Фиг. 5 Изрязване на дефектиралата 

настилка 

Фиг. 6 Пробиване на отвори за монтаж на 

дюбели 
 

 Монтиране на стоманени дюбели ø 16 mm, които работят на срязване и осигуряват 

съдействие при поемане на вертикални товари от двете страни на настилката, 

свързани с дюбела – фиг. 7 и 8; 
 

  

Фиг. 7 Монтаж на единичен дюбел Фиг. 8 Общ изглед на дюбелирания контур 

на репарирания участък от настилката 
 

 Полагане на полиетиленово фолио на кота долен ръб нова настилка, с цел 

недопускане на бърза загуба на влага по-посока на основата на настилката и 
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намаляване на триенето между настилката и основата; 

 Монтиране на мястото на съществуващата работна фуга инвентарна стоманена 

синусоидална или косинусоидална  дилатационна фуга (напр. HCJ Sinus Slide Joint). 

С възможности за осигуряване на трафика между отделните полета на настилката, 

без динамичен удар при преминаване от едното поле в другото в другото и 

реализиране на взаимни премествания от двете страни на фугата – фиг. 9 и 10; 

 

  

Фиг. 9 Инвентарна синусоидална 

дилатационна фуга 

Фиг. 10 Проверка на проектното 

положение на фугата 

 

 Монтиране на долна заварена мрежа N8 (15 x 15) – фиг. 11 и 12; 

 

  

Фиг. 11 Монтиране на армировъчна мрежа 

в репарирания участък 

Фиг. 12 Приготвяне на състав за 

изпълнение на настилката в зоната на 

репарация 

 

 Хомогенизиране, изливане и финишна обработка на самоуплътняващ си 

високоякостен бързовтвърдяващ репарационен състав с компенсирано съсъхване. 

При това се постига високо качество на отливката, практически без или с 

минимално уплътняване, а интензивния темп на нарастване на якостта осигурява 

възстановяване на нормалния трафик, във възможно най-кратки срокове. С оглед 

намаляване на цената на състава и ремонта като цяло е уместно същия да се напълни 

с дребна фракция трошен камък, например 4/8 mm или 4/11,2 mm в съотношение 1:2 

в полза на добавъчния материал – фиг. 13, 14, 15 и 16. 



 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 

 

161 

  

Фиг. 13 Хомогенизиране на състава за 

възстановяване по подходящ съд 

Фиг. 14 Полагане на състава в 

ремонтирания участък на настилката 

 

  

Фиг. 15 Полагане на състава в 

ремонтирания участък на настилката 

Фиг. 16 Общ изглед на повърхността в 

репарирания участък, след финишната 

обработка 
 

 Грижите за положения репарационен състав трябва да са с максимално дълга 

продължителност, но не по-малко от 48 h. В редица случаи този етап е от решаващо 

значение за успешния завършек на ремонтните работи и осигуряване на 

дълготрайност на втвърдения продукт – фиг. 17 и 18. 
 

  

Фиг. 17 Спиране на движението в зоната на 

ремонта 

Фиг. 18 Общ изглед на ремонтирания 

участък 
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Заключение 

Предлаганата технология е апробирана с успех на редица обекти с различна степен на 

дефектиране на междинните трафик-зони между отделните помещения и корпуси. За всеки 

конкретен случаи следва да се подхожда по специфичен начин, най-добре съответстващ на 

съществуващото положение и особеностите на експлоатационното натоварване, най- вече с 

отчитане действието на подвижните товари. 

В зависимост от предоставения лимит „отворено време” за репарация могат да се 

използват различни замонолитващи състави – бързовтвърдяващи, саморазливни, 

самоуплътняващи се, с компенсирано съсъхване, обикновени бетони и разтвори и пр. 

Изборът на компонентите на технологичната система със съпътстващите я конкретни 

материали е обект на конструктивно проектиране и професионално изпълнение. 
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ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ 

ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ БЕТОНИ ЗА ТЪНКИ РЕМОНТНИ СЛОЕВЕ 

 

В. Найденов 
1
, М. Миронова 

2
 

 

Резюме 

Дискутират се основните якостно-деформационните свойства на дисперсно-армирани с 

различни видове и количества фибри дребно-зърнести бетони, предназначени за използване 

като тънки ремонтни слоеве. Получените резултати за механичните свойства на изследваните 

състави, са обобщени за две характерни възрасти при нормални условия на отлежаване. За 

математична обработка на получените експериментални данни, в средата на MATLAB, е 

създадена специална процедура, която използва част от вградените функции и алгоритми.  

Определена е остатъчната якост след поява на първа пукнатина, като са изчислени 

toughness indexes and residual strength factors. Тези основни характеристики зависят, както от 

вида, така и от количеството на хибридната дисперсна армировка. 
 

Ключови думи: якост, деформации, дисперсно армиране, първа пукнатина, остатъчна 

якост, индекс на крехко разрушение, тънки слоеве 

 

STRENGTH – DEFORMATION BEHAVIOR OF FINE-GRAINED 

FIBER-REINFORCED CONCRETES FOR THIN OVERLAYS 

 

V. Naidenov, M. Mironova 

 

Abstract 

The main strength-deformation properties of fine-grained fiber-reinforced concretes with 

different type and quantity of fibers used as repair overlays are discussed. The results of mechanical 

properties of experimental compositions are gone and generalized for two basis ages and standard 

laboratory environment. A special procedure within MATLAB environment, using part of the built-

in functions and algorithms, was developed to process the experimental results. 

Residual strength after first crack opening is determined and toughness indexes and residual 

strength factors are calculated too. These basic characteristics depend as well as type and quantity of 

the hybrid fiber-reinforcement. 
 

Keywords: strength-deformation, fiber- reinforced concrete, first crack, residual strength, 

toughness index, overlays. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Пространственото дисперсно армиране с фибри с конструкционно предназначение 

(structural reinforcement) превръща втвърдилия бетон в една по-деформируема композитна 

система с еднакви характеристики на цялото сечение, способна да абсорбира енергия и да 

поема по-големи опънни напрежения, включително при знакопроменливо натоварване и след 

развитие на процеси на пукнатинообразуване. По този начин рязко се повишава 

съпротивлението срещу крехко разрушение, увеличава се остатъчната якост след поява на 
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първа пукнатина, якостта на умора при дълготрайно натоварване и якостта на удар, което 

осигурява цялостта на бетона дори и при изчерпване на носимоспособността. Такъв тип 

фибри редуцират и ширината на вече появили се пукнатини. 

Това обуславя и натрупания опит за ефективно тяхно приложение в качеството на 

ремонтни слоеве на съществуващи и дефeктирали при експлотация бетонни и асфалтови 

вътрешни и външни настилки, пътища, мостови плочи, паркинг-зони, пешеходни тротоари и 

пр. Натрупаният изследователски опит, създадените регламенти и световната практика 

доказва редица възможности в това отношение [1, 2, 3]. 

В България на практика липсва къкъвто и да било опит за използване на дисперсно-

армиран бетон в качеството на ремонтен слой на съществуващи инфраструктурни 

съоръжения. Съществува ограничена практика за изпълнение на закрито на относително 

тънки (7-10 cm) дисперсно-армирани шлайфани бетонни настилки върху предварително 

изградени масивни стоманобетонни фудаментни и етажни плочи [4]. 

В такава връзка необходимостта от изследвания за изясняване якостно-

деформационното поведение на такива композити е оосбено актуална, предвид натрупаните 

сериозни национални проблеми, свързани със спешна необходимост от регламентиране на 

методи и практики за изпълнение на ремонтни работи в инфраструктурни съоръжения, 

подложени на дългогодишна експлоатация. 

 

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОГРАМА 

Казаното по-горе мотивира изпълнението на експериментална програма за установяване 

на характерни стойностни на ключови за оразмеряването на тънки (5-7 cm) дисперсно-

армирани с различни видове фибри и комбинация от тях дребнозърнести бетони. Решението 

за провеждане на изследователска програма, следвайки в основни линии изискванията на 

американски стандарт [5], е мотивирано от възможностите за използване на пробни тела, 

чиито размери на сечението са съизмерими с дебелината на изследваните ремонтни слоеве и 

опростената трактовка на получаваните резултати. Налице е и допълнителна възможност за 

по-детайлно охарактеризиране на дуктилното поведение на дисперсно-армираните бетони в 

три деформационни интервала, което съответства по-пълно на спецификата на външно 

натоварване с променлив интензитет. 

За изготвянето на пробните тела (кубчета 7,07 х 7,07 х 7,07 cm) e използван чист 

клинкерен цимент CEM I 52,5 (HOLCIM Bulgaria), речен пясък за бетон фр. 0-4 mm (кариера 

Негован, София), трошен камък фр. 4-8 mm (кариера Студена, София) и карбоксилатен 

суперпластификатор DYNAMON SX, MAPEI, Италия). Рецептурата на бетона е представена в 

табл. 1. 

Изследвани са 7 различни състава на дребнозърнест бетон - базов (неармирано сечение и 

6 дисперсно-армирани с различни видове и количество фибри), представени в табл. 2. 

Използваните фибри са предоставени от представителството на PROPEX CONCRETE 

SYYSTEMS, USA, в България. 
 

Табл. Mix design 

КОМПОНЕНТИ КОЛИЧЕСТВО, kg/m
3
 

Цимент CEM I 52,5 (HOLCIM Bulgaria) 360 

Речен пясък за бетон фр. 0-4 mm 780 

Трошен камък фр. 4-8 mm 1140 

DYNAMON SX 3,60 

Вода 152 
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Табл. 2 Compositions 

Тип фибри 
Количество фибри (kg/m

3
) в състав № 

1 2 3 4 5 6 7 

Fibermesh F300 - 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

Enduro 600 - - 4,00 - - - - 

Novocon XR 1035 - - - 25,00 - - - 

Novocon HE 0630 - - - - 25,00 40,00 32,50 

 

Fibermesh F300 са противосъсхвателни полипропиленови фибри микро-фибри с 

градирана дължина от 6 до 24 mm (fibrillated for secondary reinforcement with potential for 

residual strength performance). 

Enduro 600 са полипропиленови с вълнообразна конфигурация и дължина 45 mm макро-

фибри с конструкционно предназначение (corrugated for structural reinforcement). 

Novocon XR 1035 са стоманени макро-фибри с конструкционно предназначение с 

дължина 35 mm. (corrugated for structural reinforcement). 

Novocon HE 0630 са стоманени макро-фибри с конструкционно предназначение с 

дължина 35 mm. (hooked end for structural reinforcement). 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Пробните тела са отлежавали в стандартни лабораторни условия, като изпитанията, 

съгласно изискванията, описани в стандарта [5], са проведени 28-мия, респ. на 180-тия ден. 

Първоначално са проведени тестовете на огъване, като са снети кривите „натоварване-

провисване”, след което пробни тела са изпитани и на натиск. 

Експерименталните диаграми „натоварване-провисване” са обработени със съответен 

математически апарат за получаване на гладки криви, позволяващи автоматизирано 

изчисляване на характерни стойности на якостта на огъване и характерни деформации, 

необходими за изчисляване на еквивалентни якости и индекси на крехко разрушение.  

За математична обработка на получените експериментални данни, в средата на 

MATLAB, е създадена специална процедура, която използва част от вградените (built-in) 

функции и алгоритми [6]. 

Резултатите се визуализират в графичен вид за всяка отделна математическа обработка. 

Получените резултати са обобщени в табл. 3. Взаимовръзките „якост на огъване-преместване” 

за изследваните състави на възраст 28 и 180 дни са представени  на фиг. 1-7. 

Възприети са следните означения: 

fc – якост на натиск, МРа 

fb  - якост на опън при огъване, МРа 

d0 - преместване при отваряне на първа пукнатина, μm 

d1, d2, d3 – премествания 3, 5,5 и 10,5 пъти по-големи от това при отваряне на първа 

пукнатина, μm 

1, 2, 3 – остатъчна якост при премествания d1, d2,  d3, МРа 

1eq, 2eq, 3eq – еквивалентна якост на огъване при преместване 3, 5,5 и 10,5 пъти по-

голямо от това при отваряне на първа пукнатина, МРа 

I5 - индекс на крехко разрушение, получен като отношение между площта от кривата 

при деформация, 3 пъти по-голяма от тази при поява на първа пукнатина и площта от кривата 

до поява на първа пукнатина 

I10 – индекс на крехко разрушение, получен като отношение между площта от кривата 

при деформация, 5,5 пъти по-голяма от тази при поява на първа пукнатина и площта от 
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кривата до поява на първа пукнатина 

I20 – индекс на крехко разрушение, получен като отношение между площта от кривата 

при деформация, 10,5 пъти по-голяма от тази при поява на първа пукнатина и площта от 

кривата до поява на първа пукнатина 

Фактор на остатъчна якост R5,10 = 20 (I10 - I5) 

Фактор на остатъчна якост R10,20 = 10 (I20 - I10) 

 

Табл. 3 Обобщени якостно-деформационни характеристики 

composition 1 2 3 4 5 6 7 

age, days 28 180 28 180 28 180 28 180 28 180 28 180 28 180 

fc, MPa 39.62 40.65 40.18 40.51 36.64 39.57 36.83 40.44 41.46 47.75 36.93 43.68 38.86 45.12 

fb , MPa 8.33 8.64 7.78 8.52 8.45 8.90 8.24 8.66 8.63 10.30 8.87 9.72 8.72 8.94 

1eq, MPa   4.70 6.82 5.71 6.97 6.09 6.50 5.98 7.53 7.06 8.33 7.38 7.43 

2eq, MPa   3.63 5.07 4.64 5.26 5.20 5.69 5.12 6.06 6.55 7.57 6.73 6.30 

3eq, MPa   2.42 3.35 3.50 4.21 4.25 4.40 4.37 4.38 5.81 6.17 5.43 4.89 

1, MPa   3.23 5.29 4.53 5.26 4.85 5.67 4.81 5.69 6.56 7.97 6.86 6.40 

2, MPa   2.05 2.61 3.42 2.94 4.34 4.45 4.13 4.00 5.85 6.16 5.54 4.68 

 3, MPa   0.92 1.03 1.37 1.08 1.33 2.19 3.26 2.04 4.09 3.68 3.47 2.86 

d0, μm 120 221 138 232 152 248 169 256 183 287 194 305 189 298 

d1, μm   414 696 456 744 507 768 549 861 582 915 567 894 

d2, μm   759 1276 836 1364 929.5 1408 1006.5 1578.5 1067 1677.5 1039.5 1639 

d3, μm   1449 2436 1596 2604 1774.5 2688 1921.5 3013.5 2037 3202.5 1984.5 3129 

I5   2.27 3.76 2.54 3.63 2.78 2.85 3.25 2.95 2.73 3.48 2.59 2.73 

I10   3.95 6.29 4.65 6.16 5.35 5.62 6.26 5.35 5.70 7.12 5.31 5.22 

I20   5.57 8.78 7.41 8.59 9.23 9.18 11.29 8.15 10.65 12.25 9.03 8.57 

R5,10   33.54 50.58 42.19 50.71 51.27 55.30 60.21 47.94 59.42 72.75 54.50 49.68 

R10,20   16.16 24.92 27.60 24.25 38.80 35.64 50.29 29.03 49.56 51.25 37.21 33.46 

 

Физическият смисъл на на тези характирестики определя горни гранични стойности на 

индексите на крехко разрушение I5, I10  и I20 съответно 5, 10 и 20. Те съответстват на идеално 

еластично поведение на композита до поява на първа пукнатина и напълно пластично такова 

след нейното фиксиране. Това на практика е трудно постижимо, предвид необходимостта от 

идеална оптимизация на състава на бетона, типа  и количеството на дисперсната армировка. 
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Факторите на остатъчна якост R5,10 и R10,20, предвид че са производни на индексите на 

крехко разрушение, дават информация за нивото на остатъчната якост след поява на първа 

пукнатина в разлините деформационни интервали. Горната гранична стойност е 100, което 

съответства на идеално пластично поведение. 

 

  

Фиг. 1 Състав 1 на 28- и 180 дни 

  

Фиг. 2 Състав 2 на 28- и 180 дни 

  

Фиг. 3 Състав 3 на 28- и 180 дни 
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Фиг. 4 Състав 4 на 28- и 180 дни 

  

Фиг. 5 Състав 5 на 28- и 180 дни 

  

Фиг. 6 Състав 6 на 28- и 180 дни 
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Фиг. 7 Състав 7 на 28- и 180 дни 

 

  

Фиг. 8 Провисване и остатъчна якост в зависимост от количеството на стоманени 

фибри (28 дневна възраст) 

 

  

Фиг. 9 Провисване и остатъчта якост в зависимост от количеството на стоманени 

фибри (180 дневна възраст) 
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3. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Изменението на якостта на натиск на двете изследвани възрасти следва нормалната 

логика на дисперсното армиране с този тип фибри и тяхното процентно участие. Вложените 

фибри в споменатите граници не влияе съществено на якостта на натиск. Логичното й 

нарастване на 180-дневна възраст е установено за всички изследвани състави, като изводът е, 

че то не е повлияно съществено от вида и количеството на дисперсна армировка. 

Интересна е картината на изследваните характеристики при натоварване на огъване.  

На първо място следва да се отбележи, че поведението на огъване на състав 2 (фиг. 2 - 

дисперсното армиране с FIBERMESH F300) се различава рязко от това на базовия неармиран 

бетон (състав 1, фиг. 1), като са установени измерими параметри на всички якостно-

деформационни характеристики. Последното определя нарастване на дуктилното поведение 

на армираните по този начин композити, което определя граници на възможностите на този 

тип фибри да участват в състава на тънки реперационни слоеве. 

Дисперсното армиране с различен процент макро-фибри с констукционно 

предназначение (състави 3, 4, 5, 6 и 7) показва измеримо нарастване на способностите на 

такива композити да поемат значителни натоварвания след поява на първа пукнатина, като 

стойностите на изследваните якостно-деформационни показатели нарастват на 180-дневна 

възраст (фиг. 3, 4, 5, 6 и 7).  

Може да се отбележи относителното сходство в поведението на състави 3, 4 и 5, 

армирани с различни видове фибри, което определя известна равнопоставеност на дисперсно 

армиране с полипропиленови макро-фибри 4 kg/m
3
 (състав 3) и това с 25 kg/m

3
 стоманени 

фибри от двата изследвани типа (състави 4 и 5). Налице са и някои значими различия, 

свързани най-вече със стойностите на нетните провисвания, остатъчната якост в изследваните 

нарастващи интервали на провисването и индекси на  крехко разрушение, респективно 

фактори на остатъчна якост, където предимството на дисперсното армиране със стоманени 

фибри е относително очертано. 

Като цяло нивото на представяне на изследваните композити, армирани с 

конструкционни фибри при този процент на армиране може да бъде определено като 

очаквано, предвид изчислените стойности на индексите на крехко разрушение и факторите на 

остатъчна якост. I5 не надхвърля 3,5, I10 е в границите между 4 и 7 , а I20 – в интервала 5-12. 

Подобен извод може да се направи на база на изчислените фактори на остатъчна якост, които 

не надхвърлят стойността 60.  

Интерес представляват сравнителните резултати, свързани с влиянието на различния 

процент на армиране в изследваните граници с еднакви стоманени макро-фибри (състави 5, 6 

и 7). Видно е, че увеличаването на количеството на дисперсна армировка подчертано 

повишава дуктилността на изследваните композити (фиг. 5, 6 и 7), като, освен това, е 

установено и известно нарастване на якостта на огъване при поява на първа пукнатина при 

най-високия процент на армиране (състав 6).  

Анализът на резултатите за двете изследвани възрасти  показва известно различие в 

деформационното поведение при натоварване на огъване. На 28- и 180-дневна възраст 

линейното нарастване на нетните стойности на провисванията показва незначително влияние 

на процента на армиране, докато стойностите на остатъчната якост в различните 

деформационни интервали не следва този линеен характер (фиг. 8 и 9). На 28-дневна възраст 

с нарастване на процента на армиране е установено  нарастването на остатъчната якост в 

деформационните интервали d2 и d3 със затихващ характер, като тази тенденция  не се 

потвърждава на 180-дневна възраст, където при средния процент на армиране се наблюдава 

локален минимум на остатъчната якост при деформационните интервали d0 и d1.  



 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 

 

171 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведените изследвания показват възможността за ефективно използване на дисперсна 

армировка от изследвания тип и количества за повишаване дуктилността на обикновените 

циментови бетони, използван за тънки ремонтни слоеве. 

При тези проценти на армиране нивото на представяне на изследваните композити се 

оценява като сравнително добро, но очевидно, налице са възможности за оптимизация. 

Установен е сложния характер на влиянието на различни видове фибри и различния 

процент на армиране върху деформационните отнасяния в различни условия на натоварване. 

Проектирането на рецептурите на такива бетони следва да е съобразено, както с характера на 

очакваното експлоатационно натоварване на конкретното съоръжение, така също и с 

ефективността на процентното участие на дисперсната армировка.  
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ОТНОСНО ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДИСПЕРНО 

АРМИРАНИЯ С МАКРО СТОМАНЕНИ/ПОЛИМЕРНИ ФИБРИ БЕТОН – НЯКОИ 

ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 

 

Валерий Найденов 
1
, Иван Ростовски

 2
 

 

Резюме 

Дисперсното армиране на макро стоманени/полимерни влакна (фибри) превръща 

обикновения бетон в по-деформируема композитна система с еднакви характеристики по 

цялото напречно сечение, способна да абсорбира значителни опънни напрежения, 

включително знакопроменливо натоварване и заедно с това да се контролират съсъхвателните 

процеси на различни етапи от хидратацията. По този начин драматично нараства 

устойчивостта срещу крехко разрушаване, увеличават се остатъчната якост след възникване 

на първа пукнатина, якостта на умора при дълготрайно натоварване, ударната якост, която 

осигурява целостта на бетона, дори след частично изчерпване на носещата способност. 

Влакната (фибрите) ограничават ширината на възникналите пукнатини. Разглежда се 

деформационното поведение на дисперсно армирания бетон и се анализират ефективните 

области на приложение.  

В заключение може да се каже, че дисперсно армирания бетон преодолява основните 

недостатъци на обикновения бетон – склонността към крехко разрушаване. 

 

UPON MACRO-STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE 

STRENGTH-DEFORMATION BEHAVIOR - SOME BASIC CONSIDERATIONS 

 

Valeriy Naidenov, Ivan Rostovsky 

 

Abstract 

The macro-steel/polymer fiber reinforcement turns conventional concrete in a more deformable 

composite system with the same characteristics of the whole cross-section, able to absorb a large 

tensile stress, including alternating load and then to control the shrinkage processes in different 

hydration stages. Thus dramatically increases resistance to brittle fracture, increase the residual 

strength after the first crack strength of fatigue in long-term load and impact strength, which ensures 

the integrity of the concrete even in partial depletion of bearing capacity. Fibers reduce the width of 

any cracks that have been formed. The fiber-reinforced concrete (FRC) deformation behavior is 

discussed and FRC effective applications are analyzed. 

It is concluded that FRC overcomes the main disadvantage of conventional concrete - the 

tendency to brittle fracture. 

 

Въведение 

Дисперсното армиране със стоманени макро-фибри превръща обикновения бетон, който 

по природа е крехък материал, в значително по-деформируема композитна система с 

практически еднакви свойства по цялото напречно сечение, способна да поема значителни 

опънни напрежения, знакопроменливи усилия. Поради доброто сцепление с бетона, 

дисперсната армировка позволява да се контролира съсъхването на последния, включително 
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при ограничени условия, на различни етапи от хидратацията на цимента. В допълнение, 

значително се подобрява ударната жилавост, остатъчната якост, след поява на първа 

пукнатина (каквато липсва при обикновения бетон) и поведението при циклично натоварване 

(умора), което осигурява целостта на бетона, дори при частична загуба на носеща способност 

на отделните елементи. Не на последно място, влакната се разпределят равномерно в обема на 

разтворната компонента на бетона (фиг. 1) и премостват пукнатините (фиг. 2), които се 

формират в него, причинени от различни по характер въздействия, и по този начин 

ограничават тяхната ширина. 
 

 

Фиг. 1. Разпределение на стоманени фибри в обема на 

бетона, рентгеново изображение [1]  
 

 

Фиг. 2. Схематично представяне на приносът на влакната към нарастването на 

жилавостта и премостването на пукнатини [2] 
 

Поведение на дисперсно армирания бетон при натоварване 

Количеството на стоманената дисперсна армировка от макро фибри обикновено е в 

диапазона 15 - 40 (50) kg/m
3 
бетон. При подобна дозировка приносът на влакната е най-

съществен при напрегнато и деформирано състояние на огъване. 

По природа, бетонът е крехък материал с якост на опън между 8 и 20 пъти по-ниска от 

якостта на натиск. При натоварване на огъване, бетонните елементи се разрушават в опънната 

зона, практически веднага след възникване на първа пукнатина (фиг. 3) т.е. получава се т. нар. 



 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 

 

174 

крехко разрушаване, без видими деформации. 

С помощта на дисперсната армировка обикновения бетон придобива дуктилно 

(пластично) поведение. Огъването под действие на външен товар се развива в няколко 

последователни етапа, стъпка по стъпка, с разгръщане на допълнителен капацитет на 

материала, след формиране на първата пукнатина – появява се зона на пластичност (фиг. 4).   

По-долу е представена част от широка експериментална програма проведена от авторита 

с цел да се установи приноса на различни видове влакна към поведението на дисперсно 

армирания със стоманени макро влакна бетон при огъване, следвайки процедурата описана в 

ASTM C 1018-97 "Standard test method for flexural toughness and first-crack strength of fiber-

reinforced concrete (using beam with third-point loading)"[3]. 

 

  
Фиг. 3 Поведение при огъване на обикновен 

неармиран бетон 

Фиг. 4 Поведение при огъване на дисперсно 

армиран бетон с 25 kg макро стоманени 

влакна на кубичен метър 

 

Видно е, че при дисперсно армираните с макро стоманени фибри бетони, основните 

якостни характеристики не се променят. Тук не се имат предвид супервисокоякостните 

бетони, при които количеството на дисперсната армировка е около и над 150 kg/ m
3
 бетон. 

Съществена разлика се наблюдава в деформационното поведение на композита след поява на 

първа пукнатина в т.нар. следкритичен стадий – оформя се зона на пластичност.  
 

Определения на някои понятия в цитирания по-горе стандарт: 

 първа пукнатина – точката от кривата „натоварване-преместване”, при която 

кривата става нелинейна (свързва се с напукване на бетонната матрица); 

 преместване (провисване) при първа пукнатина – стойността на вертикалното 

преместване на кривата „натоварване-преместване”, при поява на първата пукатина; 

 якост при първа пукнатина – напрежението, което се получава, когато 

натоварването, при което се получава първа пукнатина, се замести във формулата за 

изчисляване на якостта на опън; 

 жилавост при първа пукнатина – енергията, еквивалентна на площта, ограничена 

между кривата „натоварване-преместване“ до достигане на първа пукнатина и 

абсцисната ос;  

 жилавост – енергията, еквивалентна на площта, ограничена между кривата 

„натоварване-преместване” до достигане на определено вертикално преместване и 

абсцисната ос; 
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 индекси на жилавост - числа, получени чрез разделяне на площта, ограничена 

между кривата „натоварване-преместване” до достигане на определено вертикално 

преместване и площта, ограничена между кривата „натоварване-преместване” до 

достигане на първа пукнатина и абсцисната ос. 

fc – якост на натиск, МРа 

fb  - якост на огъване, МРа 

d0 – преместване (провисване) при първа пукнатина, μm 

d1, d2, d3 – премествания 3, 5,5 и 10,5 пъти по-големи от това, при отваряне на първа 

пукнатина, μm 

1, 2, 3 – остатъчна якост при преместване d1, d2,  d3, МРа 

1eq, 2eq, 3eq – еквивалентна остатъчна якост на огъване при провисване 3, 5,5 и 10,5 

пъти по-голямо от това, при отваряне на първа пукнатина, МРа 

 I5 – индекс на жилавост I5 – числото получено чрез разделяне на площта, ограничена 

между кривата „натоварване-преместване“ до достигане на вертикално преместване 

три /3/ пъти по-голямо от това при поява на първа пукнатина и площта, ограничена 

между кривата „натоварване-преместване” до достигане на първа пукнатина и 

абсцисната ос; 

 I10 - числото получено чрез разделяне на площта, ограничена между кривата 

„натоварване-преместване“ до достигане на вертикално преместване 5,5 пъти по-

голямо от това при поява на първа пукнатина и площта, ограничена между кривата 

„натоварване-преместване” до достигане на първа пукнатина и абсцисната ос; 

 I20 – числото получено чрез разделяне на площта, ограничена между кривата 

„натоварване-преместване“ до достигане на вертикално преместване 10,5 пъти по-

голямо от това при поява на първа пукнатина и площта, ограничена между кривата 

„натоварване-преместване” до достигане на първа пукнатина и абсцисната ос; 

 фактор на остатъчна якост R5,10 = 20 (I10 - I5); 

 фактор на остатъчна якост R10,20 = 10 (I20 - I10) 
 

Якостта при първа пукнатина характеризира поведението на дисперсно армирания бетон 

до момента на пукнатинообразуване в матрицата т.е. докато индексите на жилавост 

характеризират жилавостта до достигане на определена специфицирана стойност на 

преместването. Факторите на остатъчна якост, които се получават директно от индексите на 

жилавост, характеризират нивата на якостта задържани след поява на първа пукнатина, до 

определено ниво на преместването, изразени в проценти от товара при първа пукнатина. 

Важността на ски от тях зависи от естеството на предложеното приложение и нивото на 

експлоатационна годност, изразена чрез допустимата ширина на отваряне на пукнатини и 

допустимо вертикално преместване. Жилавостта и якостта при поява на първа пукнатина се 

влияят по различен начин от количеството и вида на фибрите (влакната) в бетонната матрица. 

В някои случаи фибрите могат значително да увеличат жилавостта, индексите на жилавост и 

факторите на остатъчна якост, определени съгласно ASTM C 1018-97, докато якостта при 

първа пукнатина остава практически еднаква с якостта на опън при огъване на бетонната 

матрица. В други случаи, фибрите могат значително да увеличат якостта при първа 

пукнатина, като едновременно с това жилавостта, индексите на жилавост и факторите на 

остатъчна якост да нараснат незначително.  
 

Ефективни приложения на дисперсно армирания със стоманени макро фибри бетон 

Употребата на стоманени макро влакна (фибри) за дисперсно армиране придава на 

бетонните индустриални настилки възможно най-високите технически характеристики и 
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експлоатационно поведение, При това е налице пълна съвместимост с всички типове цимент, 

добавъчни материали и химични добавки за бетон, в това число специални такива и покрития. 

Доказани са икономическите предимства от заместването на традиционната армировка от 

пръти и заварени мрежи [4-7].  

Съществуват няколко теории за статично изчисление на бетонни настилки (разглеждани 

като плоча върху еластична основа), които за приложими при използване на бетон с 

дисперсна армировка. 

Основополагащата теория на H. M. Westergaard дава зависимост между напрежения и 

деформации в бетонната настилка, при приемане на следните предпоставки: 

a) бетонната плоча (настилка) работи като хомогенно, изотропно, еластично тяло в 
равновесие; 

b) реакцията на основата е единствено пропорционална на вертикалното преместване на 
плочата респ. на деформациите на земната основа; 

c) земната основа се разглежда като еластично полупространство, което се 

характеризира с коефициент на леглото (Винклерова константа), представляваща 

усилие на единица площ за единица вертикално преместване, N/m
3
. 

Към коефициента на леглото (k) Westergaard въвежда и величината радиус на 

относителна коравина (l). Радиусът на относителна коравина зависи от цилиндричната 

коравина на плочата и Винклеровата константа на основата: 
 

   
     

  
        

    

 (1) 

 

Където: Ecm – деформационен модул на бетона при кратковременно натоварване, 

N/mm
2
; h – дебелина на настилката (плочата), mm; k – винклерова константа, N/mm

3
; ν – 

коефициент на Поасон на бетона (в рамките 0,16–0,20). 

Теорията на H. M. Westergaard ползва тежък математически апарат, което е сериозно 

препятсвие пред масовото ѝ използване в инженерно-строителната практика. Съвременна 

интерпретация на проблеимите предлага G. G. Meyerhof, който лансира практически метод за 

определяне на носещата способност на бетонна плоча върху земна основа под действие на 

това, разположен във вътрешността, по ръба и в ъглите на настилката – фиг. 5. От гледна 

точна на статическото изчисляване интерес представляват натоварванията, които 

предизвикват появата на огъващи моменти и срязващи сили в настилката – концентрирани 

сили, ивични товари, локални разпределени товари. Равномерно разпределените товари 

действащи върху цялата площ на плочата (като собствено тегло) не предизвикват огъващи и 

срязващи усилия, поради характера на статическата схема. 
 

 

Фиг. 5 Възможни положения на 

натоварването при плочи на земна основа 
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При вътрешно натоварване, центърът на товара се намира на разстояние по голямо от (a 

+ l) от ръба на настилката, където а е еквивалентен радиус на контактната зона на товара. При 

ръбово натоварване – центърът на товара е разположен върху ръба на полето на настилката (в 

близост до фугата), на разстояние по-голямо от (a + l) от ъгъла на полето а при ъглово намира 

на разстояние по-малко от l от два пресичащи се ръба на настилката; 

При еласто-пластичния метод за изчисляване на плочи на земна основа се допуска 

образуване на пукнатини само върху долната повърхност(фиг. 2). Дуктилността на дисперсно 

армирания бетон му позволява да поема положителен огъващ момент при наличие на 

пукнатини равен на (означенията са съгласно ЕС 2): 

 

   
       

  
     

  

 
  (2) 

 

Където Re,3 – е остатъчна якост на опън при огъване, определена по JSCE-SF4 [8]. 

По горната повърхност плочата работи като бетонова, тъй като при липса на пукнатини 

няма разлика в поведението на неармиран и дисперсно армиран бетон. Носещата способност 

за отрицателние огъващи моменти се определя от израза: 

 

   
       

  
 
  

 
  (3) 

 

Оразмерителните уравнения са базирани на теорията на Meyerhof, която показва много 

добра корелация с експерименталните резултати. Носещата способност се дефинира с 

уравненията: 
 

За вътрешно 

натоварване:  

 

 
                  (4) 

 

 
                      

 

  
  (5) 

За ръбово 

натоварване: 

 

 
                         (6) 

 

 
                            

  

  
  (7) 

За натоварване 

в ъгъла: 

 

 
            (8) 

 

 
                 

 

 
  (9) 

 

Проверката на срязване се извършва съгласно Еврокод 2. Приносът на стоманените 

влакна може да се отчета по формулата от ръководството на RILEM [9]: 

 

                   (10) 
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При плочите на земна основа има възможност за предаване на товар между две съседни 

полета, през фугата - чрез добавъчните материали и фибрите с конструкционно 

предназначение (около 15% от натоварването). 

Rao & Singh [10] продължават оптимизацията на изчислителните методи, базирани на 

теорията на Meyerhof по отношение на дефинирането и изразяването на граничните условия 

по отношение на срязващите напрежения. Те разглеждат два типа разрушение: 

a) полутвърдо – натоварването се прилага чрез гъвкаво деформируемо тяло, например 

колело на транспортно средство върху настилка, формира се пластична зона от 

долната страна на настилката(плочата) в зоната на натоварване; 

b) твърдо – натоварването се предава чрез твърдо тяло, например колона излята 

монолитно върху настилката (плочата), формира се зона на пластичност от долната 

страна на плочата, около твърдото тяло. 

 

Като рационална комбинация на тези теоретични предпоставки и резултатите от 

проведени широко мащабни изпитвания, The Concrete Society (Великобритания) издава 

специален доклад/ръководство за проектиране и изпълнение на индустриални подови 

настилки, което прието като нормативен документ за англоговорящите държави - Concrete 

industrial ground floors, a guide to their design and construction, Technical Report № 34, 3nd 

edition, 2003, Concrete Society [11]. 

Основните характеристики на дисперсно армирания бетон се определят, съгласно с 

цитирания по-горе американски стандарт ASTM C 1018-97 "Standard test method for flexural 

toughness and first-crack strength of fiber-reinforced concrete (с използване на триточкого 

огъване)", БДС EN 14845-2:2006 „Методи за изпитване на влакна за армиране на бетон. Част 

2: Ефект върху бетона” [12], БДС EN 14889-1:2006 „Влакна за армиране на бетон. Част 1: 

Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие” [13].  

Тези стандарти определят процедури за получаване на основната зависимост 

„натоварване – преместване”, въз основа на която се определя товарът при възникване на 

първа пукнатина, и серия от други характеристики – индекси на жилавост, фактори на 

остатъчна якост, увеличаване на ширината на пукнатини и остатъчна якост при различни 

премествания. 

Всички тези данни са необходими за провеждане на коректни статически изчисления за 

различни системи подови настилки, с разнообразно по характер натоварване, разглеждани 

като плоча върху земна основа.  

 

Заключение 

Дисперсно армирания със стоманени макро-фибри бетон преодолява основния 

недостатък на обикновения бетон – крехкото разрушаване. Определено лимитирано 

количество дисперсна армировка, практически не променя основните механични показатели 

на бетона, определени при статично натоваране, но тази армировка осигурява дуктилно 

(пластично) поведение след преминаване на зоната на пропорционалност (след поява на 

първата пукнатина). 

Комбинацията от различни видове и типовe влакна (фибри) позволява конструирането и 

оразмеряването на бетонни плочи (настилки) на земна основа, включително от т.н. „безфугов 

тип”, без участие на конвенционална армировка, което е фактор за технологичност на процеса 

на изпълнение и гаранция за експлоатационна годност и дълготрайност. В основата на 

правилното провеждане на оразмерителните процедури стои отличното познаване на 

механизма на работа на специфицираната дисперсна армировка в бетонното сечение в 

условията на различни натоварвания. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА КОНТАКТНАТА ЗОНА МЕЖДУ 

БЕТОНА И АРМИРОВКАТА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ СТЪРГОТИНИ 

 

Осифала К. Б., Салау М. А., Оконкво С. У. 

 

Резюме 

Тази работа цели да разкрие, че влагането на отпадъци от дървесни стърготини може да 

подобри устойчивостта на контактната зона между бетон и армировка. Четиредесет, съгласно 

RILEM, пробни тела са изготвени с армировка с диаметър 16 mm и 20 mm от високоякостна 

стомана и с различно процентно съдържание (0%, 1.0%, 1.5% и 2.0%) на дървесни стърготини 

(50 mm х 1,0 mm х 0,75 mm) след което са изпитани. Двадесет (20) образеца са изготвени с 

талаш и с армировъчни пръти с еднакъв диаметър. Пет (5) образеца съдържат дървесни 

отпадъци. Дванадесет (12) кубчета със страна 150 mm са направени за изпитване якостта на 

бетона, като по три кубчета от тях са със съдържание на дървесни отпадъци съответно 0%, 

1,0%, 1,5% и 2,0%. Използваната смес е в пропорция 1:02:04 (цимент: пясък: гранитогрес) и с 

водоциментно отношение 0,55. Пробните тела отлежават 28 дни под вода и се изпитват на 

якост на натиск и на опън. От анализа на резултатите е установено, че якостта на натиск на 

бетона с дървесни стърготини намалява с увеличаване на тяхното съдържание. Установено е, 

че устойчивостта контактната зона между армировката и бетона, е по голяма при образците с 

армировъчни пръти с диаметър 16 mm, отколкота на тези, армирани с пръти с диаметър 

20 mm. Също така е установено, че при бетон с талаш и армировка, независимо от нейния 

диаметър, връзката отслабва с увеличаване на процентното съдържание на дървесни 

стърготини. Намаляването на устойчивостта не е пропорционално на нарастването на 

количеството дървесни стърготини. 
 

Ключови думи: отпадъчни дървесни стърготини, армиран бетон, устойчива връзка, 

RILEM пробни тела, тест на опън, високоякостни армировъчни пръти. 

 

IMPROVEMENT OF BOND RESISTANCE BETWEEN CONCRETE AND STEEL 

REINFORCEMENT USING WASTE WOOD SHAVINGS 

 

K. B. Osifala 
1
, M. A. Salau M. A. 

2
, C. U. Okonkwo 

3
 

 

Abstract 

This work was carried out to find out if waste wood shavings can improve the bond resistance 

between concrete and steel reinforcement. Forty RILEM test specimens with 16mm and 20 mm 

diameter high yield steel reinforcing bars and varying percentages (0%, 1.0%, 1.5%, and 2.0%) of 

waste wood shavings (50 mm x 1.0 mm x 0.75 mm) were cast and tested. Twenty (20) specimens 

were cast with each bar diameter and shavings. Five (5) specimens each with 0%, 1.0%, 1.5%, and 

2.0% of waste wood shavings inclusion. Twelve (12) 150 mm size cubes were also cast to monitor 

the concrete strength, with three cubes for each percentage. The mix proportion for the investigation 
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was 1:2:4 (cement: sand: granite) with 0.55 water/cement ratio. The specimens were cured for 

twenty-eight (28) days in water and tested for pull-out and compressive strength respectively. From 

the analysis of the test results, the compressive strength of concrete with wood shavings was found to 

decrease with increase in wood shaving contents. The bond resistance of specimens with 16 mm 

diameter bars was found to be greater than that of the specimens with 20 mm bars. The bond 

resistance of concrete with waste wood shavings and 16 mm or 20 mm diameter bars was found to 

decrease with increase in percentage of wood shavings. The decrease was found not to be in 

proportion to the increase in the wood shaving content. 
 

Key words: waste wood shavings, reinforced concrete, bond resistance, RILEM test 

specimens, pull-out test, and high yield reinforcing bars. 

 

1.0 INTRODUCTION 

Concrete’s great versatility and relative economy in filling wide range of needs has made it a 

very competitive building material. Current trend in the use of new unusual materials in concrete are 

due to the emphasis on conservation of energy and utilization of wastes and by-products. 

With the advancement of technology and increased field of applications of concrete and 

mortars, the strength, workability, durability and other characters of the ordinary concrete need 

modifications to make it more suitable for different situations. Added to this, is the necessity to 

combat the increasing cost and scarcity of cement. Under these circumstances the use of fibres is 

found to be an important alternative solution.  

Waste wood fibre-like materials are divided into two major classes; hardwood and softwood. 

The hardwood is adopted due to its fewer problems in low setting, abnormal low strength and 

density. Knowledge of various properties of waste wood fibre-like material such as physical, 

chemical, and micro structural properties would be necessary to establish beneficial applications for 

them. These properties depend heavily upon several factors including type and source of wood, 

design and operating parameters.   

Various research investigations had been carried out in the past on the improvement of bond 

resistance in reinforced concrete; highlights of these works are reviewed: Concrete with 1%, 2%, 4% 

and 6% PET bottle fibres for fine aggregate were produced and compared against control mix with 

no replacement by Ramadev et al (2012). The findings revealed an increase in compression and 

tensile strength of cubes, cylinder and prism specimens. Hence, with the increasing demand for fine 

aggregates, PET bottle fibre replacements can be adopted. When coconut fibre was added to plain 

concrete, the torsional strength increased (by up to about 25%) as well as the energy-absorbing 

capacity, but there is an optimum weight fraction (0.5% by weight of cement) beyond which the 

torsional strength started to decrease again. An 

increase in fibre weight fraction provided a 

consistent increase in ductility up to the optimum 

content (0.5%) with corresponding fibre aspect 

ratio of 125, Yalley et al (2010). 

 

Figure 1: Waste Wood shavings 

Waste tyres were used in the form of chips and fibres. The fibres were further divided into 

batches with different lengths to determine the effect of length on the property of concrete. There 

was a noticeable decline in the compressive strength of the concrete; however there was increase in 
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the toughness of the concrete. It was concluded that waste tyre fibres were more suitable as additives 

than waste tyre chips since they produced the highest toughness, Garrick (2005) 

Osifala (2005) experimented on full size beams, 300 mm x 230 mm with varying lengths, lap 

spliced bars were in constant moment region. The beams were cast with three high yield diameter 

bars, 16 mm, 20 mm, and 28 mm. The ultimate moment from the tests were used to determine the 

stress developed in the steel rods. The ratio of the test bond stresses and the theoretical bond stresses 

were used for the comparison of the various parameters. Transverse reinforcement and application in 

sequence of epoxy, tyrolin were found to improve bond efficiency of coated reinforcing bars. Extra 

thickness of tyrolin was also found to further slightly increase the bond efficiency of epoxy – tyrolin 

coated bars.  

Osifala and Akeju (2010) also investigated thirty (30), 300 mm x 230 mm with lengths varying 

between 2.06 m – 2.75 m, beams with lap-spliced bars in constant moment region. The beams were 

tested in a third-point loading system. The high yield reinforcing bars were coated with epoxy over 

lap and cover was varied to the main bars. The results showed that increased concrete cover also 

increase the bond efficiency of coated reinforcing bars, but the increase was not proportional to the 

additional cover thickness.  

Beltrán (2011) made a comparison between the slip behaviour during pullout tests of the wood 

fibres and synthetic fibres using an analytical model proven for synthetic fibres. The model showed 

the need to lower the cement matrix strength and increase the fibre volume in order to develop 

multiple cracking prior to failure under bending stress. The fibre content was then increased to 5%.  

Kulak (2008) examined the ability to enhance wood fibre lightweight concrete strength by 

reinforcing it with lathe scrap from lathe industry. Test results indicate that addition of waste fibre 

from lathe enhances the strength markedly and in the same time increases the weight. The wood 

chippings were saturated with water for 24 hours to ensure the wood chipping will not reduce the 

water for hydration of the cement; however, there exists the potential to improve the bond at the 

cement/wood interface. 

It has become essential to develop beneficial uses of wood fibre to solve some of the problems 

associated with their disposal, which is essentially by burning and environmentally hazardous. 

Though, a lot of researches are focused in the last decade on use of various fibres in producing 

concrete, very little information is available on wood fibre in concrete. Since wood is a renewable 

source of energy and environmentally friendly material, there will be increased use of wood in the 

future, and an increased amount of waste wood shaving material generation. Attempt to investigate 

the possibility of using these waste wood shavings to improve bond resistance between concrete and 

steel reinforcement is desirable and worthwhile. 
 

2. MATERIALS AND METHODOLOGY 

2.1 Materials and Mix Proportions  

The size of the mould is a function of the bar diameters, (RILEM 1994). For 16 mm and 

20 mm diameter bars, the mould sizes are (10D) i.e. 160 x 160 x160 and 200 mm x 200 mm x 

200 mm respectively. The 16mm and 20 mm diameter high yield steel rods used were cut into 

1100mm lengths each, to allow for effective gripping of the steel rods. The reinforcements were wire 

brushed and dusted. For both bars, the total length of reinforcement was 1100 mm (that is; 160 mm 

within the cube, 50 mm for the shorter end that resists push and 890 mm for the longer end, where 

push was applied). The encased region of the reinforcement as given by RILEM is 10D, where D is 

the diameter of bar. Half of this length (5D) was wrapped up with polyethylene to prevent bond 

between concrete and steel while the other half was left bare (unwrapped) in order to provide 

adhesion between the concrete and the reinforcement. 

A trial-mix was carried out in order to get the appropriate water/cement ratio for the targeted 
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compressive strength of 25 N/mm
2
; its results showed that concrete mix ratio of 1:2:4 (cement: 

aggregate: sand) with 0.55 water/cement ratio is the most suitable to be used for the research 

investigation. The addition of the fiber materials was in varying percentages of 1.0%, 1.5% and 

2.0%, by weight of concrete, batching was by weight.  The mixing was carried out in three (3) 

batches and three (3) samples of 150 mm cubes concrete were taken per batch to determine the 

compressive strength of each percentage of additions of waste wood shavings. After thorough mixing 

of the constituents, the concrete was poured on a steel plate and the wood shavings added to the 

already mixed concrete and hand mixed properly in order not to lose the fibre in the mixing machine. 

The RILEM specimens and the compressive cubes were cured in water for 28 days. 

 

2.2 Testing procedures 

Before the commencement of the pull-out test, the RILEM sample was kept under room 

temperature after the completion of the 28 days curing. Pull-out test was carried out on all the 

RILEM samples to determine the failure load which was used in Equation (1) to obtain the bond 

resistance between concrete and reinforcement. The samples were centralised between the upper and 

lower plates inside the frame of the machine and were properly adjusted in order to avoid 

eccentricity and ensure proper contact, after which the Amsler Universal testing machine was loaded, 

and the pull out load was recorded. The failure load was recorded for each of the specified variations 

including the reference sample, without wood shavings. It was observed that the failure of the 

RILEM specimens occurred either due to the slipping of the reinforcement in the concrete or crack 

formation with different patterns (i.e. diagonal and vertical).   
 

3. RESULTS AND DISCUSSION. 

Compressive strength of wood shaving concrete 

Table 1 shows the compressive strength of the cube specimens. The results showed that the 

compressive strength at 28 days decreases with increase in the wood shaving content with average 

strength of 27.48, 13.23, 16.44 and 10.37 N/mm
2
 for 0%, 1.0%, 1.5% and 2.0% respectively. There 

is no particular trend in the reduction of the cube strength with increase in the wood shaving content. 

The reduction in strength may be connected with the absorption of the water in concrete by the wood 

shavings, as the wood shavings were not wetted before use, with the wood shavings inhibiting 

cellulose compound, it inhibits the setting and this reduces the strength of the concrete. 
 

Table 1: Compressive Strength of Concrete with Wood-Shavings. 

Specimen 

ID 

% Wood 

Shavings 

Maximum Failure 

Load (kN) 

Compressive 

Strength (N/mm²) 

Average Cube 

Strength N/mm2 

V01 

0.0 

680 30.00 

27.48 V02 520 23.11 

V03 660 29.33 

W01 

1.0 

280 12.44 

13.25 W02 330 14.66 

W03 285 12.67 

X01 

1.5 

410 18.22 

16.44 X02 330 14.67 

X03 370 16.44 

Y01 

2.0 

275 12.22 

10.37 Y02 220 9.77 

Y03 205 9.11 
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Failure Patterns 

It is expected that different failure modes and crack patterns would be observed in concrete 

with varying percentages of wood shaving contents and different reinforcements. However, apart 

from three concrete cubes samples with no wood shavings which failed by splitting, all other RILEM 

specimens, for 160 mm or 200 mm cubes, failed by slipping between 3 to 10 mm. Tables 2 and 3. 

This may be connected with the possible blocking of the crack trajectory by the wood shavings; 

some of the shavings may have also found their way close to the reinforcement, hence blocking the 

expected bond adhesion to the reinforcement hence the slipping. 
 

Bond Resistance 

For RILEM specimens with 16mm diameter high yield bars, the average failure load of 

71.22 kN, 21.58 kN, 39.84 kN and 7.26 kN respectively for 0%, 1.0%, 1.5% and 2.0% wood 

shavings incorporation. However, the specimen without wood shavings showed the highest value and 

about twice any other one with incorporation of wood shavings. This same trend was obtained in the 

case of 200 mm RILEM specimen with 20 mm high yield bars. The values for 160 mm RILEM 

samples with 16 mm high yield diameter is higher in corresponding cases, apart from the specimen 

without inclusion of wood shavings. The effect of the wood shavings on the reduction of the failure 

load may be due to the possible coagulation of the shavings and the impossible even distribution of 

the wood shavings in the concrete. 

The bond strength was determined using the relationship: 
 

τp= (0.00637F x 25) 10
3
 / Ø

2
 x fcu                                (1) 

 

Where:  τp = bond strength (N/mm
2
); Ø = bar diameter (mm); 

              fcu = compressive strength of concrete (N/mm
2
); 

              F = failure load (kN); 
 

The specimens with 16mm diameter bar have an average bond strength of 1.61 N/mm
2
; 

1.01 N/mm
2
, 2.04 N/mm

2
 and 0.44 N/mm

2 
for 0%; 1.0%; 1.5% and 2.0% inclusion of wood 

shavings. (Tables 2 and Figure 2). For 200 mm RILEM specimen with 20mm diameter high yield 

bar, the values are as shown Table 3 and Figure 2. The results show that the bond resistance of 

smaller diameter bar is higher than the bigger diameter just as in the case of normal concrete. This 

effect may be due to the vibration which causes air bubble to settle under the bar and prevent 

adhesion. The more the surface area the more the bubble coverage, hence the lower bond values 

obtained in larger diameter bar. 

The reinforced waste wood shaving concrete was studied and found to contain some chemicals 

like sugar and tannins which retard the bond in the reinforced concrete. Waste wood fibre comes 

from different wood species. The bond properties of wood shaving concrete are likely to be 

dependent on the quality of the waste wood fibre, which is a cellulose material that inhibits the 

setting of cement and reduces its suitability. This is caused by wood sugars and other compounds 

that leach out of the wood which come in contact with the cement paste and causes the wood shaving 

to rots over time. Waste wood fibre-like materials swell upon moisture absorption and subsequent 

shrinking after drying and chemical degradation occurs due to contact with calcium hydroxide 

solution. This reduces the bond between the concrete and reinforcement. 

The results of waste wood shaving specimens are compared with the results obtained from 

waste steel, plastic and aluminium shreds. Osifala et al (2013a); Osifala et al (2013b); and Osifala et 

al (2013c). The combined bar chart for 16mm and 20mm diameter bars are shown in Figures 3 and 4. 

In both cases of reinforcement bars, the behaviour with increase in percentage of wood shaving is 

similar except that at 1.5% inclusion, the bond resistance is higher than that at 1% inclusion in 



 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 

 

185 

specimen with 16 mm diameter bars, but in all, the bond resistance at various percentages is lower 

than at 0%. From the comparison in Figures 3 and 4, Aluminium shred is observed to improve bond 

resistance slightly better than Steel, while the other materials, Wood shavings and Plastic shreds 

appear not to be suitable for bond resistance improvement.  
 

4.0 CONCLUSIONS 

Based on the forty RILEM pull out test specimens tested and the analysis of the test results, the 

following conclusions can be drawn: 

 The average cube strength of concrete with wood shavings was found to decrease with 

increasing percentage of wood shavings except with 1.5% which is higher than 1.0% wood 

shaving inclusion. The decrease was not constant. 

 The bond resistance of concrete with waste wood shavings and 16mm or 20 mm diameter 

bars was found to decrease with increase in percentage of wood shavings. The decrease was 

found not to be in proportion to the increase in the wood shaving content. 

 Specimen with smaller diameter bars has higher bond resistance than specimen with bigger 

diameter bars in specimen with or without wood shavings. 

 Waste wood fibre like shaving materials can therefore not be used to improve the bond 

resistance between concrete and steel reinforcement. 
 

Table 2: Bond Resistance and Failure Pattern of RILEM Specimens 

(160 mm x 160 mm x 160 mm cubes) 
 

Specimens 

ID 

% Wood 

Shavings 

Maximum 

Failure Load F 

(kN) 

Bond 

Resistance 

(N/mm
2
) 

Slip 

(mm) 

Average 

Failure Load 

(kN) 

Average 

Bond Streng   

(kN/mm
2
) 

Failure 

Pattern 

D01 

0.0 

80.44 1.82 10 

71.22 1.61 

Splitting 

D02 86.33 1.95 8 Splitting 

D03 77.5 1.75 7 Splitting 

D04 51.01 1.15 3 Slip 

D05 60.82 1.38 5 Slip 

E01 

1.0 

29.43 1.38 10 

21.58 1.01 

Slip 

E02 23.54 1.11 8 Slip 

E03 19.62 0.92 7 Slip 

E04 21.58 1.01 3 Slip 

E05 13.73 0.64 5 Slip 

F01 

1.5 

36.30 2.13 10 

39.84 2.04 

Slip 

F02 45.13 2.64 8 Slip 

F03 21.58 1.58 7 Slip 

F04 30.41 1.91 3 Slip 

F05 32.37 1.98 5 Slip 

F06 52.90 1.82 5 Slip 

F07 60.20 2.20 4 Slip 

W01 

2.0 

13.73 0.82 10 

7.26 0.44 

Slip 

W02 8.83 0.53 8 Slip 

W03 1.96 0.12 7 Slip 

W04 7.85 0.47 3 Slip 

W05 3.92 0.24 5 Slip 
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Table 3: Bond Resistance and Failure Pattern of RILEM Specimens 

(200 mm x 200 mm x 200 mm Cubes) 

 

Specimens 

ID 

% Wood 

Shaving. 

Maximum 

Failure 

Load F 

(kN) 

Bond 

Resistance 

(N/mm
2
) 

Slip 

(mm) 

Average 

Failure 

Load 

(kN) 

Average 

Bond 

Strength 

(N/mm
2
) 

Crack 

Pattern 

G01 

0.0 

98.10 1.42 10 

109.30 1.58 

Slip 

G02 108.70 1.72 8 Slip 

G03 110.50 1.86 7 Slip 

G04 98.72 1.89 3 Slip 

G05 130.47 1.89 5 Slip 

H01 

1.0 

23.54 0.71 10 

23.15 0.69 

Slip 

H02 29.43 0.88 8 Slip 

H03 17.66 0.53 7 Slip 

H04 13.73 0.41 3 Slip 

H05 31.39 0.94 5 Slip 

J01 

1.5 

7.07 1.47 10 

26.19 1.51 

Slip 

J02 13.93 1.64 8 Slip 

J03 3.14 1.38 7 Slip 

J04 7.07 1.47 3 Slip 

J05 11.97 1.59 5 Slip 

J06 75.46 1.62 4 Slip 

J07 64.68 1.39 6 Slip 

K01 

2.0 

4.91 0.19 10 

7.85 0.30 

Slip 

K02 4.91 0.19 8 Slip 

K03 12.75 0.49 7 Slip 

K04 8.83 0.34 3 Slip 

K05 7.85 0.30 5 Slip 

 

The bar chart of the bond stress for the different percentages (0%, 1.0%, 1.5%, and 2.0%) is 

plotted in Figure 2. 

 

 
 

Figure 2: Bond Resistance of RILEM Specimens with Waste Wood Shavings 
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Figure 3: Comparison of Bond Resistance of various Waste materials (16 mm Ø Bars) 

 

 
Figure 4: Comparison of Bond Resistance of various Waste Materials (20 mm Ø Bar) 
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА 

ДЪРВЕНИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА 

 

Панайотов П. 
1
, Мерджанов В. 

1
, Петков Т. 

1
, Георгиев Ж. 

1
 

 

Резюме 

Проследяват се тенденциите за използване на дървесината като строителен материал и 

представяне на нейните предимства, пред другите конструкционни материали. Дървесината е 

екологичен и самовъзобновяем източник, който бързо и лесно се добива и обработва (ръчно и 

машинно). Сградите от дървесина имат лека и здрава конструкция, устойчива на сеизмични 

натоварвания, добри топлоизолационни и шумоизолационни свойства, всичко това придава 

уют и топлина на дома. При правилно обработване (подходяща импрегнация и третиране) и 

поддръжка на елементите от дървесина трайността им може да бъде значителна (добра 

издръжливост на химикали, огън, гъби и насекоми). Сравнени са данните за строителството на 

дървени сгради във водещи европейски страни и Русия. Тендецията към увеличаване на 

потреблението и производството на дървени сгради, както в България, така и в Европа се 

запазва през годините. 

 

CURRENT TRENDS IN PRODUCTION AND CONSUMPTION 

OF WOODEN BUILDINGS IN BULGARIA AND EUROPE 

 

Panayotov P. 
1
, Merdzhanov V. 

1
, Petkov T. 

1
, Georgiev Zh. 

1
 

 

Abstract 

Tracking trends in the use of wood as a building material and presentation of its advantages 

over other construction materials. The wood is an ecological and renewable source that is easily and 

quickly yield and processed (hand and machine). Wood buildings are light and durable construction 

resistant to seismic, good insulation and sound insulation properties, this adds comfort and warmth of 

home. With proper processing (impregnation and appropriate treatment) and maintenance the 

elements of wood durability them can be significant (good resistance to chemicals, fire, fungi and 

insects). Data were compared for the construction of wooden buildings in leading European countries 

and Russia. An increase in the consumption and production of wooden buildings in Bulgaria and 

Europe is preserved over the years. 

 

Увод 

Под понятието „дървена сглобяема къща” според европейските стандарти се разбира 

сграда, построена върху готов фундамент, съставена от предварително изработени от масивна 

и слепена дървесина и дървесни материали (плочи от масивна дървесина - еднослойни и 

многослойни, шперплат, OSB плочи, ПДЧ, ПДВ), агрегати и конструкционни елементи в 

заводски условия (рамки, ферми, греди, колони,панели). Предимствата на дървените 

сглобяеми къщи изградени от панели и конструктивни елементи пред останалите видове 

монолитни и монтажни сгради се свеждат до [4]:- бързо изграждане на конструкцията, без 

това да се отразява на качеството; - по-ниска цена при една и съща степен на завършеност и 
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луксозност; - много добра топлоизолация, а оттам и значително спестяване на енергия за 

отопление през зимата и климатизация през лятото;- по-голяма използваемост на застроената 

площ; - възможност за изпълнение на разнообразни архитектурни и конструктивни решения;- 

много ниско тегло на сградата, а от там и голяма устойчивост на земетресения и земни 

свлачища; - голяма заводска завършеност, което води до съкращаване на сроковете за 

строителство; - лесно и бързо полагане на всички вътрешни инсталации; - мокрите строителни 

процеси са сведени до минимум; - използване на екологично чисти материали.  

В различните страни в зависимост от географските и климатичните особености са 

възприети различни конструктивни подходи за изграждане на СДК: скелтно-гредови 

конструкции (американски), панелно-модулни конструкции (австрийски, немски), 

конструкции с оцилиндровани дървени трупи Log Home (руско-финландски ), конструкции с 

профилирани греди – Block Home [3;4]. 
 

1. Строителство на дървени къщи в България и в Европа 

Строителството с дървесина е особено популярно в Австрия и Германия например, 

където формира по около 48% и 29% съответно от новопостроените къщи, като през 

последните 10 години процента се е покачил значително. Австрийските и немски фирми, 

поради скъпата работна сила особено извън завода, така са усъвършенствали технологията на 

монтажа, че строителната конструкция се монтира за един ден включително и покрива [3;4]. 

Според проучване на университета в Лайпциг от 2002 г., по отношение на трайност и 

срок на експлоатация традиционните тухлени къщи не превъзхождат с нищо сглобяемите 

къщи с дървена носеща конструкция [9]. Според проучването за последните 40 години 

характеристиките и елементите на дървените къщи са се подобрили значително и те са годни 

за обитаване поне 80 години – в зависимост от поддръжката от страна на обитателите им. 

Техническият им живот при нормална поддръжка може да бъде дори 150 – 200 години. 

Стойността на една сглобяема къща се определя в зависимост от избраните елементи, 

техния материал и вида на покритията. Всичко това се избира от клиента. Трябва да се вземат 

под внимание следните компоненти: груб строеж, врати, прозорци, покрив, стени, изолация, 

тавани, подове, електрическа и ВиК инсталация. Изчисленията показват, че грубият строеж на 

дървена сглобяема къща излиза от 620 до 800 лв./m
2
, а напълно готовата къща - от 1250 до 

1500 лв./m
2
, [5]. В България реалните срокове са от 2 до 3 месеца за производство, през което 

време може да се изгради фундамента и инфраструктурата и от 1 до 4 седмици – монтаж, в 

зависимост от големината на сградата и степента на завършеност. След 1950-та година у нас 

се произвеждат по промишлен начин сглобяеми къщи, предназначени за сезонно обитаване и 

с допълваща, а не основна жилищна функция. Това са бунгала и леки постройки с лоша 

топлоизолация и недостатъчен комфорт на обитаване. Това е една от основните причини за 

все още срещащото се мнение, че дървените къщи не могат да предложат по-добри условия за 

живот, което не е вярно, защото единственото общо между едновремешните бунгала и 

сегашните сглобяеми къщи е, че се използва дървесината като основен конструктивен 

материал и че се запазва тяхната екологичност. Съвременните сглобяеми къщи представляват 

система от дървена рамкова конструкция, с многослойна изолация от материали с различно 

естество и облицовъчни конструктивни плочи, осигуряващи отлична сеизмична устойчивост, 

негоримост, шумо-, хидро- и топлоизолация, която не може да бъде достигната от другите 

видове строителство [3;4]. 
 

2. Норми регламентиращи, проектирането и изграждането на дървените къщи 

В Европейският съюз „строителството” е задължителна област, поради което е въведена 
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Директива 89/106 от 11.02.1989 г. за хармонизиране на техническите разпоредби, норми и 

стандарти, отнасящи се до суровините, материалите и готовите продукти (сградите). Съгласно 

тази Директива Страните-членки на ЕС трябва да осигурят сградите и съоръженията на тяхна 

територия да бъдат така проектирани и изпълнени, че да не застрашават безопасността на 

хората, домашните животни и имуществото. Основните изисквания формулирани в тази 

Директива се отнасят до следните аспекти: 1. Носимоспособност; 2. Безопасност при пожар; 

3. Хигиена, здраве и околна среда; 4. Безопасност при експлоатация; 5. Защита от шум; 6. 

Икономия на енергия и топлоизолация. За постигане на тези аспекти в ЕС в областта на 

строителството са въведени технически правила известни с името „Еврокодове”. Тези 

„Еврокодове” са 9. Еврокод 5 се отнася за „проектиране на дървени конструкции“, а Еврокод 

8 се отнася за проектиране на сеизмичноустойчиви конструкциил. Еврокодовете са система от 

стандарти и норми, регламентиращи проектирането и изграждането на различните 

конструкции. Нормите за етажноста при изграждане на ДК (дървени къщи ), в различните 

страни в Европа са както следва [1; 2; 3; 6]: 

- до 1990 г. в Европа са се строили преди всичко 2-етажни сгради ( ДК ) и само в 

Норвегия се е допускало строителство до 4-етажни сгради.  

- до 2000 г. в редица европейски страни като Великобритания, Норвегия, Швеция, 

Франция, Испания и Гърция се допускат дървени сгради до 5 етажа, като се е увеличила 

етажността на строителство до 3-4  етажа и в редица страни като Германия, Италия, в т. ч. и 

Румъния.   

- 2010 г. и Германия е допуснала строителство на дървени сгради до 5 етажа. В България 

е позволен строежа на дървени сгради с височина до 10,5 m ( 2 етажа ). 

Въпреки, че дървесината е горим материал, правилно проектираната дървена 

конструкция е с признато добро поведение при пожар. Леките дървени конструкции 

обикновено са защитени от огъня чрез негорими облицовки, а дървените конструкции от по-

големи сечения имат пожароустойчивост, която се дължи на овъгления слой, който забавя 

проникването на топлината  

За да се гарантира качеството на изгражданите дървени сглобяеми къщи в много страни 

от Европа, където това строителство е широко използвано, са създадени съюзи на 

производителите на дървени сглобяеми къщи. В страните членки на Европейският съюз 

производителите на сглобяеми къщи  регистрират през 2000 г. свое обединение в Германия 

[7]. В развитието на пазара в отделните страни членки (Швеция, Швейцария, Австрия, 

Германия, Англия, Унгария, Ирландия, Италия, България, Полша и Русия) има устойчив ръст 

на строителството на дървени къщи, а за някои страни като Англия, Ирландия и Австрия има 

скокообразно и няколкократно увеличение през последните 5 години. В Българския съюз 

членуват повече от 70% от фирмите произвеждащи сглобяеми къщи в България. БСПСК 

(Български съюз на производителите на сглобяеми къщи) е обединение и представителство на 

произвеждащи и монтиращи сглобяеми къщи предприятия, които в интерес на обезпечаването 

на качеството на продукцията си се подлагат на постоянен качествен контрол [4]. 

Състоянието на производството на ССД е както следва:Австрия – 65% готови къщи; 28% до 

ключ. 1970 г. – 400 дървени къщи; 2004 – 5660 дървени къщи, като членовете на съюза 

произвеждат 58% от всички къщи; 397 милиона евро оборот; Германия – 1995 г. 12.1% дял от 

строителството, 2005г. 18.5% при обща лека рецесия в строителството; Швейцария –14% от 

пазара на строителството - 2247 дървени къщи; Швеция –35000 заети работници в сектора, 

7000 фирми с 4,9 милиарда евро дял; Англия – 180 членове, 72 производители, 108 

доставчици. 1998 г. - 8.4% пазарен дял а за 2004 г. -17%. Увеличение на сградите над 2 етажа 

от 23.4 през 2002 г. до 27.8% през 2004 г.; Англия-10.8%; Шотландия 65.2%; Уелс 10.9% 

дървени къщи; Ирландия – 1996 г. от 25000 нови къщи 2800 са сглобяеми дървени; 2004 г. от 
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76954 нови къщи 18400 дървени сглобяеми къщи, т.е. 24% дял; Унгария – 2005 г. 1369 

дървени къщи. Увеличава се сериозно дялът на къщи до ключ – 56.4%; Полша – Асоциация на 

производителите на дървени къщи – 2003 г. от тях 29 производители, 14 доставчика. Общо 

над 220 малки производители предлагат дървени къщи.  
 

 
 

 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на ниското жилищно строителство в Русия 

 

Както се вижда от фиг. 2, голяма част от новопостроените жилища в Русия ( 22% ) са от 

дървесина и дървесни материали [8]. 

В Швеция строителството на дървени къщи има дългогодишни традиции, които са се 

запазили през годините. Преди 1990 г. в Ирландия много рядко се произвеждат и строят 

дървени къщи. През 1991 г. в Ирландия има само шест производителя на дървени сглобяеми 

сгради. Построени са 22 500 нови жилища, от които само 5% са с дървена конструкция. През 

2008 г. има вече около 100 производители, като от 93400 построени нови жилища - 30% от тях 

са с дървена конструкция.  

 

В табл.1 е представено състоянието на строителството с дървесина в някои европейски 

страни. 

камък 

тухла 

дървесина 

други 

Фиг. 1. Методи на строителство в Австрия  през последното десетилетие [6]. 

              Дървен материал  Бетон Смесени конструкции Тухли 

15% 

53% 

22% 

10% 
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Табл. 1. Разпространението на строителството с дървесина в някои европейски страни. 

Страна 

Произвеждани 

средногодишно 

ДСК (бр.) 

% от всички 

индивидуални 

жилища 

Произвеждани 

от националния 

съюз 

Членове на съюз 

на произво-

дители на ДСК 

Други 

членове 

Германия 12 000 15 8 000 45 30 

Швейцария 3 000 20 2 500 9 21 

Австрия 5 800 33 4 000 24 32 

Швеция 14 000 80 10 000 28 50 

Великобритания 37 000 17 30 000 72 108 

Ирландия 12 000 20 10 000 20 25 

Унгария 1 800 10 1 000 24 12 

България 350 2 260 16 7 
 

За да се построи съвремено, качествено и комфортно жилище, което притежава всички 

предимства, които предлага дървеното сглобяемо строителство, е необходимо [3]:  

- да се познава отлично дървесината като материал (физико-механични показатели, 

строеж); 

- да се владеят и прилагат технологиите за механично обработване на дървесината;  

- да се знаят и прилагат съставите и технологиите за защита на дървесината; 

- отлично познаване на всички съвременни материали за сухо строителство, както и 

технологиите за тяхното полагане; 

- да се използват съвременни свързващи и укрепващи елементи по най-подходящ начин; 

- да се знаят показателите и начина на използване на изолационните материали; 

- спазват технологиите за производство и монтаж на елементите за сглобяемите къщи; 

- да се знаят спецификите за полагане на различни инсталации в дървените 

конструкции. 

С повишаване цените на петрола и енергоносителите все повече започва да става 

актуален въпроса за енергоефективността. През 1990 г. в Германия (в Дармщат, близо до 

Франкфурт) е построена и първата енергоспестяваща къща от Бо Адамсън и Волфганг Файст 

[8]. Това е жилищна сграда с непозната до този момент изолация от 30 до 50 cm по стените, 

покрива и плочата към основата. В проекта си включват и принудителна вентилация за 

освежаване на въздуха. Във всяко помещение се подава пресен въздух, а мръсният се 

изсмуква откъм сервизните помещения. По този начин в сградата постоянно има чист въздух, 

преминал през филтър. Чрез въздушен топлообменник (рекуператор) се запазват над 80% от 

топлината във вентилационната система при отвеждането на отработения въздух, т.е. с чисто 

пасивни средства се пести енергия, поради което къщата с такава конструкция се означава 

като „пасивна къща”. Пасивната сграда е тази сграда, при която комфорта на климата може да 

се поддържа без активни отоплителни или охладителни системи. Сградата се отоплява или 

охлажда сама, от там е "пасивна".В основата си пасивните сгради имат много ниско 

енергопотребление, което прави тези сгради много подходящи за използването на ВЕИ 

/възобновяеми енергийни източници/. Съчетаването на пасивна сграда с ВЕИ прави сградата 

абсолютно енергонезависима и дори дава възможност да се отдава към 

електроразпределителната мрежа излишъка от произведената електрическа енергия. Пасивна 

е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията:  

• Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация е не повече от 15 kWh/m
2
 

годишно. 

• Общо потребление на енергия на сградата за всички нужди е не повече от 120 kWh/m
2 
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годишно. 

• Въздухопроницаемостта на сградата е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при 

разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра. 

За да бъде изградена една сграда като пасивна това се залага и доказва още в 

проектирането. За целта се използва специален софтуер за изчисляването на цялостния 

енергиен модел PHPP. При осъществяване на строг контрол на всички сградни елементи се 

изисква енергийното потребление да не надвишава задължителните за стандарта 15 kWh/m
2
 и 

120 kWh/m
2
 годишно. При изпълнението му се достига максимална икономичност на 

капиталовложенията при проектирането на изолациите. Особено важни при пасивните къщи 

са и  изискванията към прозорците, вентилационната и електрическата техника. Още на 

проектно ниво се избягват редица сериозни бъдещи проблеми като например: прегряването на 

сградата или на отделни помещения, изследване на степента, до която помещенията на 

сградата могат да се отопляват от системата за контролирана вентилация, проблеми с ниска 

влажност на въздуха и др. Днес този метод на строителство става все по-популярен в световен 

мащаб. В момента всяка трета сграда построена в Австрия е пасивна. До 2020 година 

Европейския съюз планира постепенно да въведе пасивния стандарт като задължителен за 

всички новопроектирани сгради. Преобладаващо е мнението, че най-подходящата 

конструкция за изграждането на пасивните сгради е дървената панелно-скелтно-гредовата 

конструкция, където топлоизолацията се поставя в самите ограждащи елементи [2; 3; 4; 7; 8]. 

Прозорците на сградата са елементи на ограждащата повърхност, които имат най-лоши 

топлоизолационни характеристики. По тази причина трябва да се обръща особено внимание  

при избора им. Необходимо е да се използват висококачествени прозорци с троен стъклопакет 

на които общата U стойност за целия прозорец не трябва да надвишава 0.8 W/m
2
K. За 

продпочитане е G стойността на двукамерните (тройни) стъклопакети да е около 50%. 
 

Заключение 

Перспективите за развитие са за многократно увеличаване делът на строителство на 

сглобяеми сгради в България. Тенденцията на развитието е към 2020 г. всички страни от 

Европейския съюз да приемат строителни норми и стандарти в това и противопожарни и 

противоземетръсни (Еврокод 5; Еврокод 8), които да разрешават строителство на дървени 

сгради до 5 етажа. Предвижда се сглобяемите сгради от дървесина да са „пасивен тип“ с 

покривни фотоволтаични енергийни съоръжения.  
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September 17, 2009. 

9. Tall-wood construction- www.ecobuildingpulse.com/technology/design  
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ПРОИЗХОД И РАЗВИТИЕ НА ПОЧВАТА КАТО СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ. 

ПРИМЕРИ В ИСТОРИЯТА. СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Димитър Пашов 
1
 

 

Резюме 

С оглед на тенденцията на навлизане на принципите на устойчиво развитие в отрасъла 

на строителството, е време да се обърне внимание на алтернативни материали и технологии. 

Строителството с почва е една екологична алтернатива, позната от древността, и напълно 

съвместима със съвременните стандарти за устойчиво строителство. Целта на този доклад е да 

информира както за историята, така и за последните постижения в строителството с почва и 

да представи перспективи за прилагането му. 

Глинестата почва е един от най-старите строителни материали, познат на човека. 

Употребата й е разпространена в цял свят, в най-разнообразни климатични области, като в 

сухи и умерени региони често е било доминиращата форма на строителство. През последните 

20 години се наблюдава усилен интерес към почвата, като строителен материал, продиктуван 

от широкото ѝ разпространение, лесна обработка и добри екологични показатели. 

Съвременните методи за строителство с почва съчетават традиционните техники с последните 

нововъведения в областта на строителството. Въпреки това, научните изследвания в тази 

сфера все още прохождат. 

Първата част на този доклад представя исторически данни за произхода и 

разпространението на строителството с почва, илюстрирани със значими примери. Втората 

част представлява обзор на действащите норми и стандарти по света, както и по-значимите 

проучвания в тази сфера. В Трета част се разглеждат основните съвременни технологични 

методи за строителство с почва, техните специфични особености и приложения. В четвърта 

част са представени перспективите пред строителството с почва. 

 

ORIGINS AND ADVANCEMENTS IN USING EARTH AS A BUILDING MATERIAL. 

HISTORIC EXAMPLES. CONTEMPORARY PRACTICES AND PROSPECTS 

 

Dimitar Pashov 

 

Abstract 

In light of the tendency for integration of the principles of sustainable development in the 

building sector, the time has come to look for alternative materials and technologies. Earth 

construction is an ecological alternative, known since ancient times and completely compatible with 

modern standards for sustainable construction. The goal of this report is to inform about the history, 

as well as the state of the art advancements in earth construction and the prospects of applying it. 

Clayey soil, or loam, is one of the oldest building materials known to man. Its use is spread 

throughout the world, in all kinds of climates, often being the prevalent form of construction in arid 

and temperate regions. In the last 20 years there has been an increasing interest in soil as a building 

material, prompted by its availability, easy processing and good ecological properties. Contemporary 

methods of earth construction combine traditional techniques with the latest innovations in the 

construction sector. Despite that, scientific research in this area is still at its beginning. 

The first part of this report presents historic data about the origin and development of earth 

                                                           
1
 инж. Димитър Пашов, редовен докторант - УАСГ, катедра ТМС, е-mail: imalimase@abv.bg, GSM: 0886 501 828 



 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 

 

195 

construction, illustrated with notable examples. The second part provides an overview of current 

national reference documents and codes from around the world, as well as the most notable research 

in the area. In the third part the main contemporary technological method for building with soil are 

presented, their specifics and applications. The fourth part outlines the prospects for earth 

construction. 
 

I. История на сторителството с почва. Използването на глинеста почва като 

строителен материал е разпространено в цял свят, в най-разнообразни климатични области, 

като в сухи и умерени региони често е било доминиращата форма на строителство.  

Най-ранните примери за сгради построени с непечени тухли, датирани между 8000 и 

5000 г. пр. Хр., са открити в Руски Туркестан (Пумпели, 1908). Kъщи от трамбована почва, 

датирани около 5000 г. пр. Хр., са открити при народите Янгшао и Лонгшан по поречието на 

р. Яндзъ (Андерсон, 1923). Примери за строителство с непечени тухли има из цялата 

територия на древна Месопотамия. Прочутият зигурат в Ур е построен от ядро от кирпич, 

впоследствие покрито с облицовка от печени тухли. 

Смятаният за най-стар град в света – Чаталхююк, датиран около 7200 г. пр. Хр. 

(Мелаарт, 1961), е построен от непечени блокове от почва (до над 1 м. дълги) и дървени 

покриви облечени със смес от тръстика и глина. Къщите са разположени плътно една до 

друга, без прозорци и врати, като достъпът до тях се е осъществявал през покрива. Интересна 

е почти пълната липса на прави ъгли в конструкцията на къщите. 

В Африка, традиционната глинена колиба, изградена от преплетена тръстика със замазка 

от почва, е останала непроменена от поне 7000 години и се използва до днес. 

Почва се е използвала като строителен 

материал от всички големи древни цивилизации, 

както за жилищно, така и за строителство на 

храмове, паметници, укрепления. Великата 

китайска стена (датирана около 4000 г. пр. Хр.) е 

построена изцяло с трамбована почва. Векове 

по-късно части от нея са облицовани 

повърхностно с каменни плочи и печени тухли, 

придаващи ѝ сегашния вид. 

 

Части от храма на Рамзес II в Гурна, Египет, на възраст над 3200 години са построени 

под формата на сводове от непечени тухли. За направата на Пирамидита на слънцето в 

Теотихуакан, днешно Мексико, са изпозвани приблизително 2 млн. т. трамбована почва. 

На територията на Европа се наблюдават две основни течения в използването на почва 

за сторителни цели. В южна Европа преобладават методите трамбована почва и кирпич, 

докато в северна Европа - къщи с дървен конструктивен скелет и неносещи стени, изградени 

от плет покрит с почвена смес. Най-ранните данни за строене с непечени тухли в Европа, 

около 5300 г. пр. Хр., са от Сескло, днешна Гърция (Тсунтас, 1902).  

Смята се, че финикийците са разпостранили метода трамбована почва в северна Африка, 

където той се прилага и до днес. С арабското завладяване на Иберийския полуостров през 

711 г. тези технологии са доведени в Европа. Конфликтите в тази епоха водят до 

изграждането на множество укрепления от трамбована почва и кирпич. Защитните стени на 

градовете Кордоба, Севиля и Гранада са изпълнени от трамбована почва, както и прочутият 

Фиг. 1 Укрепление от трамбована почва, 

Дунхуанг, провинция Гансу, Китай 
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дворец Алхамбра, построен през 1238 г. 

В централна и северна Европа (включително Балканите), където преобладава 

строителството на дървени къщи, използването на плет от тънки клони, измазан с почвена 

смес за запълване на носещата конструкция, е 

обичайна практика през целия период на 

Средновековието (13-17 век). В Британските 

острови традиционна технология, наречена коб 

(включваща зид от неоформени топки почва), се 

изпозлва екстензивно за жилищно строителство до 

19 век. 

Към края на 18 век интересът сред инженерите в Европа към трамнованта почва, като 

контструктивен материал, нараства. Пионер в това отношение е френския архитект Франсоа 

Коантро, който публикува серия учебници по темата (Коантро, 1790). Следва го германскят 

архитект Давид Гили, който издава книгата “Нарчъник на изкуството на строене с почва” 

(„Handbuch der Lehmbaukunst”), 1787. Построяванет се множество жилищни сгради из цяла 

Европа. Най-високата сграда с носещи стени от трамбована почва се намира във Вайлбург, 

Германия. Тя е висока 7 етажа, построена е през 1828 г. и се обитава и до днес.  

Следвайки идеите от Европа, технологията бързо добива популярност в Северна 

Америка, заради нуждата от евтин и широко разпространен строителен материал в тези 

територии. В САЩ поддръжник на този тип строителство е архитекта Стивън Уилиям 

Джонсън, който в книгата си “Rural Economy” („Селска икономика”), 1806, описва 

трамбованата почва като идеален материал за използване от пристигащите заселници. 

Множество сгради се построяват из цялата територия на Съединените Щати в този период - 

църкви, болници, укрепления, жилищни сгради. Появяват се нововъведения като 

едроразмерни панели от почва за запълване на стоманена скелетна консртукция. 

В югозападните САЩ заселниците влизат в контакт с местния народ Хохокам, 

използващ трамбована глина и кирпич поне от 750 г. В резултат се зараждат традиционите 

методи за строителство в този регион, които се запазват и насърчават и до днес. 

В Австралия и Нова Зеландия, разпространено от европейските заселници, 

строителството с трамбована почва става особено популярно и създава силни традиции в тази 

област.  

С напредването на индустриалната революция в 

Европа и западния свят настъпва известен спад в 

строителството с почва, причинен от намаляване 

цената на печените тухли, улеснения транспорт чрез 

железниците, както и появата на нови строителни 

материали като стоманобетона и стоманата. 

В годините след Втората Световна Война нуждата от достъпни материали за изграждане 

на нови жилища води до преоткриване на методите за строителство с почва и през 1947 г. в 

Западна Германия са публикувани първите стандарти за строителство с почва 

(Lehmbauordnung). 

Фиг. 2 Двореца Алхамбра, Гранада, Испания 

Фиг. 3 Църквата на Светия Кръст в Стейтбург, 

Южна Каролина, САЩ 



 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 

 

197 

II. Нормативна уредба и водещи проучвания. В последните 20 години се наблюдава 

усилен интерес към почвата, като съвременен строителен материал, продиктуван от идеите на 

устойчиво строителство и търсенето на екологични алтернативи. Към днешна дата, в редица 

страни, съществува активна практика на строителство с почва и действащи нормативни 

документи.  

Германия В Западна Германия са публикувани редица стандарти в периода 1947 – 

1956 г., засягащи строителството с почва (DIN 18951), но те биват изтеглени през 1971 г. 

Въпреки това, този тип строителство продължава да се развива бурно и през 1999 г. е 

публикуван наръчника „Регулиране на сторителството с почва” (Lehmbau Regeln, 1999), който 

в последствие се цитира в регионалните норми на няколко германски области. Забележителна 

е и работата на университета в Касел, чиито проучвания са едни от водещите в тази област. 

САЩ Законодателството на САЩ позволява всеки щат, окръг и дори община да издават 

свои нормативни документи. Щатът Ню Мексико издава собствени официални норми за 

строителство с почва (14.7.4 NMAC, 2003), където строителството с почва се приема за 

традиционно и е широко застъпено. Заедно с това, редица неправителствени организации 

издават стандарти, които имат съветващ характер относно строенето с почва. Сред тях са 

Американското общество за изпитване на материали (ASTM E2392/E2392M, 2010) и 

Северноамериканската асоциация за строителство с трамбована почва (NAREBA Rammed 

Earth Specifications and Standards, 2010).  

Австралия Едни от първите национални стандарти за строителство с почва са издадени 

през 1952 г. (CSIRO Bulletin 5). След последното си издание през 1987 г. те са цитирани в 

строителните норми на Австралия (BCA). Австралийският наръчник за строителство със земя 

(Аustralian Earth Building Handbook, 2002), издаден от Австралийски стандарти, макар и 

нямайки тежеста на нормативен документ, разглежда в детайли всички техники за 

строителство с почва и дава предписания за проектиране.  

Нова Зеландия Издадени са три отделни нормативни документа, разглеждащи 

строителството с почва: NZS 4297:1998 за проектиране на сгради с височина до        , 
NZS 4299:1998 за сгради с височина        , неизискващи конкретен проект и NZS 4298:1998 

контролиращ качеството на материала и начините за обработката му. 

Испания През 1992 министерството на транспорта и обществените проекти издава 

стандарти, засягащи проектирането и изпълнението на сгради предимно от трамбована почва, 

но включващи и текстове за непечени тухли (MOPT, 1992). 

Зимбабве Издадени са норми за строителство с трамбована почва (SAZS 724:2001), 

базирани на опита в САЩ, Авсралия и Нова Зеландия. 

Други страни В редица други страни строителството с почва е разгледано частично. 

Проведени проучвания, издадени са неофициални документи. Сред тях са Франция, Индия, 

Мароко, Перу, Мексико, Бразилия, Турция, Кот д’Ивоар, Кения и Коста Рика. 

България В нашата страна, макар че строителството с почва е традиционно, 

проучванията в тази сфера тепърва прохождат. Забележителни са дейността на неофициалната 

Асоциация за строителство с екологични материали (АСЕМ), която провежда редица 

практически курсове и семинари в тази област, както и книгата „Земно строителство” 

издадена през 2013 г. с автор арх. Варвара Вълчанова. 

 

III. Съвременни технологични методи за строителство с почва. 

Зидария от непечени почвени блокове (исп. Adobe) Блокове, произведени чрез 

полагане на полутечна почвена смес в кофражни форми, наричани още непечени тухли или 

кирпич. Чрез уплътняване на влажна почвена смес в механични преси се получават т. нар. 

пресовани почвени блокове. Фабрично произведени керамични тухли преди изпичане (т. нар. 
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„зелени тухли”) също попадат в тази категория, както и панели от трамбована почва. 

Кирпичени тухли се произвеждат чрез запълване на кофражна форма, най-често 

дървена, с полутечна почвена смес или динамично хвърляне на топки от почва в кофража. 

Горната повърхност на тухлите се заглажда на ръка, с мистрия или с метална тел. Размерите 

на блоковете варират, но най-употребявани са стандартните 1NF (120 x 250 x 65 мм.) и 2NF 

(120 x 250 x 120). Норма производство при този метод е около 300 блока/ден от квалифициран 

работник. След оформяне кофражната форма се изважда и тухлите се оставят да съхнат 

няколко часа на сянка с цел ограничаване на пукнатините, след което се обръщат на тясната 

си страна за допълнително съхнене. Материалът подходящ за непечени тухли е глинеста 

почва със съдържание на глина 10 - 25%, 10 - 30% седимент и 55 - 75% пясък. Традиционна 

добавка към кирпичените тухли е слама, изпълняваща ролята на дисперсно армиране. При 

съвременната практика се прилага и стабилизиране с втечнен битум или протландцимент до 

10% от теглото на сместта. 

За разлика от кирпичените тухли, при пресованите почвени блокове се използва почти 

суха почвена смес, което позволява тухлите да се използват веднага след  оформянето. През 

годините са разработени множество специализиарани ръчно оперирани преси, достигащи 

уплътняващо натоварване от              . Производителността на тези машини е до 150 -

200 блока на ден. Съществуват и напълно автоматизирани мобилни инсталации с 

производителност 1500 - 4000 блока на ден. Заради по-малкото водно съдържание, добавянето 

на 4 - 8% цимент в сместа за почвени блокове е задължително. 

Със зидария от непечени почвени блокове се изпълняват най-често носещи и неносещи 

стени, както и куполи и сводове. За свързващо вещество могат да се изпозлват редки почвени 

разтвори, вар или вароциментов разтвор, като е важно след втърдяване разтворът да не е по-

крехък от почвените тела. Възможно е също, след кратко отлежаване на блоковете във вода, 

да се зидат директно, без свързващ разтвор. След изсъхване непечените тухли се свързват в 

здрава зидария. За този вид зидане обаче са нужни работници с голям опит и прецизност. 

Панели от трамбована почва се изпозват най-често за запълване на скелетни 

конструкции, като подови плочи или допълнителен топлоизолационен слой. Най-често те се 

изпълняват в размери, удобни за манипулация от един или двама работници (           
           ). Производството им има повече общи черти с метода трамбована почва, 
разгледан по-долу. 

Трамбована почва (фр. Pisé de terre) Технологията включва запълване на кофражна 

форма с леко влажна почвена смес и уплътняването ѝ. Използва се предимно за носещи и 

неносещи стени, но са разработени и системи за изпълнение на куполи, арки и дори етажни 

плочи, в комбинация с дървени и метални гредови елементи. 

Традиционните инструменти за трамбоване са специални дървени чукове с плоска или 

конична глава, но изпълнението с тях може да е много 

трудоемко. В съвеменната практика процесът е 

механизиран с електрически и пневматични 

трамбовъчни машини с динамично действие. Доказано 

е, че виброуплтнителната техника не дава желания 

резултат. Уплътняването се извършва на хоризонтални 

пластове с           дебелина.  

За кофражна форма могат да се използват съвременни фирмени решения за бетонни 

работи, но модифицирани, за да поемат по-големите динамични натоварвания, както и най-

Фиг. 4 Югозападен културен център, Уайоминг, САЩ 
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често по-големите дебелини на елементите. Предимство при метода трамбована почва е 

възможността за декофриране веднага след трамбоването. Това дава възможност за 

изпозването на различни решения като модулни кофражи с по-малка от цялата височина на 

стените, катерещ се кофраж, както и хоризонтално преместваем кофраж. В Австралия и Нова 

Зеландия се предлагат кофражни системи специално разработени за трамбована почва 

(SIREWALL, Flexi-Form, Stabilform). Друг вариант е прилагането на оставащ едностранен или 

двустранен кофраж от зидария или заздравени топлоизолационни елементи, които в 

последствие служат и за защита от атмосферни влияния. Разбъркването на почвената смес се 

извършва механизирано със стандартни бетоносмесителни уреди с принудително действие, а 

полагането в кофража – чрез лентови транспортьори или универсални товарачи с кош. 

Зърнометричния състав на почвата, изпозвана при метода трамбована почва, включва 

20 - 35% общо глина и седимент и 50 - 75% пясък. Често се прилага стабилизиране на 

почвената смес с 8 - 10% портландцимент, но това налага намаляване съдържанието на глина 

до под 25%, тъй като циментът има неблагоприятно действие върху естествените процеси на 

втвърдяване на почвата. Други материали, като вар, битум и фибри, също могат бъдат 

използвани като добавки. Конструктивно елементите от трамбована почва могат да бъдат 

армирани със стоманени пръти, което увеличава устойчивостта им. 

Пневматично закрепена стабилизарна почва (PISE – Pneumatically impacted stabilized 

earth) е модерна иновация базирана на метода трамбована почва. При този подход почвена 

смес се впръсква с пневматичен уред, подобен на използваните за торкретиране на бетон (но с 

по широка дюза). Сместта се смесва при излизане от уреда със струя вода и се оформя върху 

едностранна кофражна форма. Динамичната сила при удара в кофражната обшивка е 

достатъчна, за да уплътни почвената смес. Тъй като външната повърхност остава груба и 

неравна, е необходимо заравняването ѝ с помощта на мистрия. 

Директно полагане на влажна почвена смес. Тук се включват съвкупност от техники, 

подходящи предимно за запълване на скелетни носещи конструкциии и включващи 

минимална обработка на почвата преди употребата ѝ. 

Коб е традиционна техника в Британските острови, Ирландия, северна Франция, както и 

в някои региони на Африка. Методът представлява оформяне на топки от почва, вода и слама, 

и нареждането им чрез удар във вид зидария без свързващ разтвор. 

Чували запълнени с почва (англ. Earthbag) e техника, включваща запълването на чували 

от памучна мрежеста материя с рядка почвена смес. Оформят се чували с различна дължина 

(обикновено до        ) и се полагат под формата на зид. Поради по-течната консистенция на 

почвената смес, част от нея изтича през 

мрежестата материя и поема ролята на 

свързващ разтвор.  

Плетът, замазан с почвена смес (англ. 

wattle and daub), е щироко разпространена 

техника за строителство на къщи в Европа. 

Използва се за запълване на носеща скелетна 

конструкция, най-често дървена и се състои от 

плет от гъвкави клони (леска, акация), замазан 

със смес от почва, често с добавки от слама и 

оборска тор. Тази техника e позната в България 

традиционно като „оплетка” и е била 

преобладаваща по нашите земи до края на 

19 век. 

 

Фиг. 5 Еднофамилна къща в Сидни, 

Австралия 
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IV. Перспективи пред строителство с почва. 

Навлизането на принципите на устойчиво развитие в отрасъла на строителството през 

последните години наложи търсенето на алтернативни материали и технологии. Заради 

широкото си разпространение, лесна обработка и добри екологични показатели почвата има 

много перспективи като съвременен строителен материал.Чрез уникалното си качество на 

„дишане”, тя подобрява баланса на влажността на въздуха в помещенията и по този начин се 

вписва идеално в съвременните идеи на ахитектурното проектиране за „пасивна къща”. Макар 

и да има своите недостатъци, като слаба якост на срязване и сравнително лошо сеийзмично 

поведение, технологиите на строителство с почва имат широко приложение в бъдеще, особено 

при строителството на нискоетажни фамилни сгради. 
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ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ 

 

Иван Петков 
1
 

 

Резюме 

От физиката ни е известно, че „Всяко действие има равно по големина и 

противоположно по посока противодействие” – трети закон на Нютон. Но в практиката често 

забравяме за това и чакаме даден проблем да стане факт и чак тогава извършваме коригиращи 

действия вместо да вземем мерки на време, когато нещата са още в своето начало. 

В България до 1986 г. Пътната администрация е можела да извършва форма на 

превантивно поддържане (макар по това време да не е бил заложен този термин в 

техническите правила и норми). Изпълнявали са се мерки по покритието на настилките на 

повече от 2000 км – 5% от цялата пътна мрежа. След 1989 г., поради тежката икономическа 

обстановка и социалните промени в нашата страна, финансовите средства за пътищата са 

намалени драстично. Това довежда до лошо състояние на пътищата и повишени транспортни 

разходи. Във връзка с това, през 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура” издава нови 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”. Добавянето на нов подраздел 

„Превантивно поддържане”, като добра практика на теория дава възможност да се подобри 

цялостното състояние на пътната мрежа. 

В пътното поддържане до определено транспортно-експлоатационно състояние се смята, 

че с добре планирани своевременни мерки е възможно при експлоатация да се постигне едно 

добро качество с по-малко средства. 

Превантивно поддържане – Относително евтини мерки за поддържане, всяка от които 

удължаващата транспортно-експлоатационния живот на настилката с няколко години. Това е 

„планирана икономически ефективна стратегия за съхранение на пътното покритие, 

конструкцията и пътните принадлежности, удължаваща транспортно експлоатационния живот 

и подобряваща комфорта и сигурността на пътниците”. Тези мерки са приложими само в 

условията на добро състояние на съответния път и достатъчен остатъчен период на 

експлоатация. 

Прилагането в действие на превантивното поддържане в България е възможно и би 

довело до бъдещи икономии. Но, за да се случи това, е необходимо да се решат въпроси като: 

 Финансиране – средствата, необходими за превантивно поддържане трябва да дойдат 

от вече недостатъчните ресурси за поддържане; 

 Обществено приемане – Обществото трудно ще приеме инвестиране на нови средства 

за пътища в добро състояние; 

 Събиране на данни и обработка – структурни промени ще са необходими, за да могат 

да се осигурят необходимите данни; 

 Задълбочен анализ "Ползи – Разходи". 

Средствата, вложени днес, ще спестят в пъти повече „утре“. Още повече - ще отложат 

във времето капиталните разходи, което би позволило на администрацията да ги 

преразпредели по най-добрия начин. 

 

                                                           
1
 инж. И. Петков - ВТУ „Тодор Каблешков“, Катедра „Транспортно строителство и съоръжения“, afew@abv.bg 
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PREVENTIVE MAINTENANCE 

Ivan Petkov 
1
 

 

Abstract 

It is known from Physics that “For every action there is an equal and opposite reaction” 

(Newton’s third law of motion). However, in practice we often forget about it and wait for a problem 

to become obvious and then we react instead of taking care when it is a minor one. To prevent 

something is generally better than to react later. 

In Bulgaria until 1986 the road administration was able to perform a kind of preventive 

maintenance (although such a term did not exist in our technical specifications): resurfacing of over 

2000 km per year, which is about 5% of the whole road network. After 1989, due to economic and 

social changes in our country, funding for roads was drastically reduced. It has worsened pavement 

conditions and caused higher transport costs. As a result until 2009 the overall condition has 

deteriorated and became from unsatisfying to critical. In numbers, of 85% of the road network only 

41% was in good condition by the end of 2009. 

In 2009 the Road Administration accepted and issued a new version of “Technical rules and 

requirements for pavement maintenance”. The inclusion of a new subsection, “preventive 

maintenance”, as a good practice gives the possibility (in theory) to improve the overall condition of 

the road network. In Pavement Maintenance up to a certain road condition it is believed that we 

could keep the road in good shape with less money with measures scheduled on-time. 

Preventive maintenance (PM) consists of comparatively cheap maintenance measures 

prolonging the life-cycle of pavement with a few years. It is a “scheduled economically effective 

strategy for conservation of the pavement surface, structures and road equipment prolonging the life-

cycle and improving the ride quality and safety of passengers” [1]. It is applicable only with 

availability of good pavement condition and sufficient residual life-cycle.  

In our vision, it is possible to put the preventive maintenance in Bulgaria into action by 

reallocation of funds and power from the scheduled maintenance to the preventive one. We must face 

issues such as: 

- Funding – the resources needed for PM will have to come from the funds for maintenance, 

which are insufficient at present. 

- Public acceptance – the public have to be properly informed why these measures are 

necessary and what the outcome will be. 

- Data collection and processing – structural reorganizations might be necessary in order to 

compete with the data demands. 

- Cost-Benefits analysis.  

The money spent today would save much more for maintenance in future. Furthermore, it will 

prolong the capital spending in time, which will eventually allow the road administration to 

reallocate the resources as in the possibly best way. 

 

1. Въведение 

В България до 1986 г. Пътната администрация е извършвала форма на превантивно 

поддържане (макар по това време да не е бил заложен този термин в техническите правила и 

норми). Изпълнявали са се мерки по покритието на настилките на повече от 2000 км – 5% от 

цялата пътна мрежа. След 1989 г., поради тежката икономическа обстановка и социалните 
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промени в нашата страна, финансовите средства за пътищата са намалени драстично. Това 

довежда до лошо състояние на пътищата и повишени транспортни разходи. 

Често местната управа няма изградени или не прилагат процедури за управление на 

пътната си мрежа. Този проблем се усложнява от затрудненията в бюджета. В допълнение за 

влошаване на ситуацията се добавя и постоянно повишаващата се цена на нефтените 

продукти. В резултат несамо, че се влошава качеството на предлаганата услуга (наземен 

транспорт), но и се засилва общественото желание да се види подобрение и да се покаже, че 

средствата се влагат адекватно и икономически ефективно. 

Има два основни начина за събиране на данни за състоянието на пътната настилка. 

Единият е чрез изчисляване на IRI (международен индекс на равност), а другия е чрез 

визуално обследване на настилката – това е първичния подход, използван в България. След 

направения първичен анализ е необходимо да се отделят участъците, които ще бъдат 

допълнително (основно) изпитвани. Независимо от метода за обследване чрез формули се 

стига до определяне на общи транспортно-експлоатационни показатели на настилката, които 

служат за оценка и категоризиране на вида мероприятия.  

Във връзка с горното, през 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура” издава нови 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища”. Добавянето на нов подраздел 

„Превантивно поддържане”. Там са заложени гранични стойности за всеки един от 

показателите за добро състояние и са изброени видове работи, които могат да се прилагат при 

превантивно поддържане: 

 Затваряне на повърхностни пукнатини по настилката; 

 Полагане на нов износващ пласт на покритието (пренастилане); 

 Стабилизиране на банкети; 

 Укрепване на откоси и др. 

 Провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на 

съоръженията; 

 Провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните 
принадлежности. 

За нуждите на това проучване ще разгледаме само мерките свързани с покритието на 

настилката: 

 Затваряне на пукнатини; 

 Полагане на тънък износващ пласт; 

 Изпълнение на повърхностни обработки – единични и двойни; 

 Полагане на тънко покритие тип „слъри сийл” ; 

 Полагане на повърхностни обработки и тънко покритие тип „слъри сийл”; 

 Студено рециклиране + Полагане на повърхностни обработки и/или тънко покритие 
тип „слъри сийл“; 

 Топло рециклиране + Полагане на повърхностни обработки и/или тънко покритие тип 
„слъри сийл”. 

Този текст има за цел да разгледа разписаните мероприятия и техния механизъм, да се 

проучат утвърдените чужди такива и при възможност да се оптимизира целия процес. Важно 

е да се отбележи, че няма универсални решения на проблемите в пътното поддържане. 

Климат, почви, трафик, геополитика, проектни и строителни решения, всичко това е строго 

индивидуално дори в отделните региони. 

Говорейки за приложение е необходимо да се облегнем и на материално-техническата 

ни база, която за съжаление не е актуална. Дали има кой да изпълни разписаните мерки – 

вероятно, дали постигнатия резултат ще може да отговори на нуждите ни – .... Ще оставим 
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темата отворена поне докато не осигурим Търсенето, което несъмнено е необходимо условие, 

за да се подсигури едно добро ниво на Предлагане. 

 

2. Оценка на ефективността на мероприятията използвани за превантивно 

поддържане 

С оглед на гореизложената ситуация ще се вземе под внимание капацитета на 

техническите средства у нас и там където не можем да го осигурим ще приемем чуждестранни 

резултати. За нуждите на сравнението на изброените мероприятия се залага ориентировъчна 

цена на км лента с ширина 4 м. 

2.1. Запълване на пукнатини 

Относително евтино мероприятие спрямо останалите (~5600 лв. на км лента), чрез което 

се предотвратява навлизането на повърхностни води в пътната конструкция. Това е добре 

известна и широко разпространена практика. Като недостатък се отчита сравнително 

краткотрайния ефект върху експлоатационния живот на пътната настилка – от 2 ÷ 4 г. 

Необходимо е да се отбележи, че разходите, произтичащи от не извършване на дадено 

мероприятие са по-големи; 

2.2. Полагане на тънък износващ пласт 

При загуба на равност, грапавост и повреди в съответните допустими граници може да 

се положи такъв пласт. Това може да стане, както с предварително фрезоване така и без. 

Сравнително по-голямата дебелина може да доведе до проблеми при бордюрите и 

съоръженията. Необходимо е да се обърне внимание за евентуално бъдещо разслояване и 

„отразяване“ на съществуващите пукнатини. Стойността на това мероприятие за км лента е 

около 36 000 лв., а ефекта върху експлоатационния живот на настилката е около 8 г. 

2.3. Изпълнение на повърхностна обработка 

Сравнително евтин подход. Предпазва настилката от влиянието на слънцето и 

проникване на влага. Повърхностната обработка се прилага при разслояване, изпотяване, 

малки пукнатини, загуба на грапавост, но не и  при коловози ( по изключение при коловози до 

3мм). Необходимо е много прецизно да се подходи при избора на съотношения между 

фракцията и свързващото вещество (битум или емулсия). 

2.3.1. Единична – при по-малко натоварване (около 1 ÷ 1,5 см). Недостатък на този 

метод е, че при компрометиране на покритието е възможно причиняване на щети 

от изхвръкване на фракция. Приема се, че средно се удължава експлоатационния 

живот с 5г. Стойността за км лента е 19 000 лв. 

2.3.2. Двойна – при по-голямо натоварване и за получаване на по-тиха настилка (до 

3 см). Приема се, че средно се удължава експлоатационния живот с 7 г. 

Стойността за км лента е 30 000 лв. 

2.4. Полагане на тънко покритие тип „слъри сийл” 

Подходящо при надлъжни, напречни и блокови пукнатини, загуба на грапавост и 

ускорено износване. Дебелината е до 1 см. Подходящ при всички категории на движение. 

Средното удължение на експлоатационния живот е с от 3 ÷ 5 год. Стойността за км лента е 

24 000 лв. 

2.5. Полагане на повърхностни обработки и тънко покритие тип „слъри сийл“. Така 

наречения тип „сандвич“ представлява съчетание от единична повърхностна обработка и един 

пласт „слъри сийл“ – по този начин се запечатва и се предпазва от обрушване. Недостатък на 

този метод е по-дългото време за втвърдяване. Приема се, че средно се удължава 
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експлоатационния живот с 10 г. Стойността за км лента е 38 000 лв. 

2.6. Изпълнение на студено рециклиране (5 ÷ 10 см) – тук за съжаление трябва да 

отбележим, че сме с много малко опит и с много ограничен капацитет и обхват. Необходимо е 

полагане в бъдещ момент на тънко покритие – износващ пласт за удължаване на 

експлоатационния живот. Основно преимущество на този метод е, че е устойчив на 

„отразяване“ на съществуващите пукнатини. За сравнение при проведено сравнително 

обследване 8 г. по-късно на два участъка единия изпълнен по метода на студено рециклиране, 

а другия с полагане на обикновен асфалтобетонов пласт за пренастилане се отчитат 2 пъти 

повече пукнатини в стандартния. Стойността за км лента е 35 000 лв. (в зависимост от 

дебелината и вида на добавките може да варира), а средната продължителност, с която ще се 

удължи експлоатационния живот на настилката е 12 г. 

2.7. Изпълнение на топло рециклиране (3 ÷ 4 см). Предимство на този метод пред 

студеното рециклиране и стандартното полагане на износващ пласт е в по-ниската 

себестойност, по-малкото необходими добавъчни материали, както и по-късите участъци за 

работа. Също както и при студеното рециклиране е необходимо да изпълни тънко покритие – 

износващ пласт за удължаване на експлоатационния живот. Необходимо е да се направи 

подробен лабораторен анализ на съществуващата настилка и да се извършат предварителни 

ремонти на пукнатини с дълбочина над 4 см. Стойността за км лента е 28 000 лв. (при 

включени всички етапи на топло рециклиране – загряване, раздробяване, добавяне на 

определените по рецепта добавки, омесване, пренастилане и допълнителен износващ пласт – 

тънко покритие), а средната продължителност, с която ще се удължи експлоатационния живот 

на настилката е 12 – 15 г. 

От направения обзор е видимо, че в зависимост от избраните мероприятия се определя 

цената и съответно постигнатия ефект. За съжаление няма единни данни даващи корелация 

между възможните мероприятия, времевия период в който да се приложат и удължаването на 

експлоатационния живот. В ръцете на всяка администрация остава възможността и 

задължението да определи колко често да ги извършва, какви точно икономии иска да 

реализира и кога да прилага съответните мерки. 

 

3. Пътната администрация – „Модератор” 

Цялостното състояние на пътната ни мрежа не е добро. Необходимите средства за 

достигане на такова не са налични. Предвид изложеното е необходимо да се направи оценка 

на системата и да се намери решение, което да избегне традиционните методи за поддържане 

и да се изготви нова стратегия за съхранение на настилките. 

Едно от звената, което може да съдържа модели, които да са икономически по-

ефективни е пътното поддържане. 

Има два основни вида мерки в пътното поддържане: превантивни и корективни. 

 Превантивни - относително евтини мерки за поддържане, всяка от които 

удължаващата транспортно-експлоатационния живот на настилката с няколко години. 

Това е „планирана икономически ефективна стратегия за съхранение на пътното 

покритие, конструкцията и принадлежностите, удължаваща транспортно 

експлоатационния живот и подобряваща комфорта и сигурността на пътниците“. Тези 

мерки са приложими само в условията на добро състояние на съответния път и 

достатъчен остатъчен период на експлоатация. 

 Корективни – тези мерки се прилагат след установени дефекти, средни до големи 

коловози, значителни напуквания и др. Достигайки нивото за използване на 

корективни мерки влизаме в зоната на скъпо струващи възстановителни мероприятия. 
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Фиг. 1 Типично изменение в Пътното състояние като функция на времето – Хикс, Сийдс и 

Пешкин Избор на мероприятие за превантивно поддържане за асфалтови настилки - 2000 г. 
 

Налице са достатъчно материали и данни, които в една или друга степен дават 

индикации, че този вид мероприятия дава резултат, най-малкото освобождава средства, 

отлагайки във времето капиталните разходи. Необходимо е администрацията да съпостави 

икономическата ефективност на този вид мероприятия спрямо стандартните приложими при 

рехабилитация. 

3.1. Създаване на модел за избор на мероприятие в зависимост от състоянието на 

настилката 

Моделът никога не може да бъде едностранен. Превантивното поддържане е комплексно 

решение на множество проблеми с крайна цел реализиране на по-високо ниво на обслужване 

и едновременно с това освобождаване / пренасочване на средства за нуждите на пътното 

поддържане. 

В примерния модел в табл.1 приоритета на мероприятията е от ляво надясно(1→4)  
 

Оценка Препоръчително мероприятие 

1 2 3 4 
 

Носимоспособност Повреди Равност Грапавост 

добро 

малки 

малки малки 
Запълване на пукнатини (третираме само 

пукнатините). 

средни средни 
Единична повърхностна обработка, 

тънко покритие тип „слъри сийл” 

големи големи 

Двойна повърхностна обработка, 

Единична повърхностна обработка + 

тънко покритие тип „слъри сийл“, тънък 

износващ пласт 

средни 

малки малки 
Запълване на пукнатини, тънко покритие 

тип „слъри сийл’ 

средни средни 

Единична повърхностна обработка, 

тънко покритие тип „слъри сийл”, тънък 

износващ пласт 
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големи големи 

Двойна повърхностна обработка, или 

Единична повърхностна обработка + 

тънко покритие тип „слъри сийл”, или 

тънък износващ пласт; 

Студено рецикиране + тънко покритие 

тип „слъри сийл”, или тънък износващ 

пласт; 

Топло рециклиране + тънко покритие тип 

„слъри сийл“, или тънък износващ пласт 

големи 

малки малки Фрезоване + тънък износващ пласт, 

средни средни 

Фрезоване + тънък износващ пласт, 

Двойна повърхностна обработка, или 

Единична повърхностна обработка + 

тънко покритие тип „слъри сийл” 

големи големи 

Фрезоване + тънък износващ пласт, 

Студено рециклиране + тънко покритие 

тип „слъри сийл”, или тънък износващ 

пласт; 

Топло рециклиране + тънко покритие тип 

„слъри сийл”, или тънък износващ пласт 

Лошо 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
 

Табл. 1 Опростен модел за избор на мероприятие по превантивно поддържане в зависимост от 

транспортно-експлоатационното състояние. 
 

За да можем да направим едно оптимално решение е необходимо да развием една 

матрица, в която в допълнение към транспортно-експлоатационното състояние да се включи 

и: 

 Интензивност и вид на движението; 

 Местоположение на обекта – климат, ресурси и т.н.; 

 Досие на съответния обект; 

 Планирани във времето мероприятия; 

 Съществуващи данни за сходни обекти и изпълнените мерки и резултати; 

 Оптимално време за изпълнение на дадено мероприятие; 

 Очакван ефект върху експлоатационния живот на настилката - Икономическа 

ефективност; 

 Наличност на изпълнител с доказан опит и материално-техническа база; 

 Ефект върху трафика – транспортни загуби от изпълнението на ремонтните работи, 

предпоставки за ПТП, 

 Обществено приемане - Обществото трябва да бъде убедено в икономическата 

ефективност налагаща инвестиране на средства за пътища в добро състояние и др. 

3.2. Оптимално време за изпълнение 

Концепцията на превантивното поддържане е да се подходи проактивно и чрез 

икономически ефективни мерки да се удължи експлоатационния живот. От изключително 

значение е кога и какви мерки да се изпълнят. Изпълнението на мерки по-рано е също толкова 
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неефективно, колкото и закъснелите такива. 

 

Мероприятие Години 

Запълване на пукнатини 2-4 

Полагане на тънък износващ пласт 5-10 

Изпълнение на Единична повърхностна обработка 5-7 

Изпълнение на Двойна повърхностна обработка 5-10 

Полагане на тънко покритие тип „слъри сийл“ 5-7 

Полагане на повърхностни обработки и тънко покритие тип „слъри сийл“ 5-10 

Изпълнение на студено рециклиране 5-10 

Изпълнение на топло рециклиране 5-10 

 

Табл. 2 Оптимално време за изпълнение. 

 

Данните в горната таблица могат да варират в зависимост от интензивността на 

движение, климатичните условия или други фактори. 

3.3. Определяне на икономическата ефективност 

За да можем да определим икономическата ефективност е необходимо да се осигури 

сравнимост на работите. Например в цената на дадена дейност е необходимо да се включат 

всички подготвителни, допълнителни работи и разходи (напр. Проектиране, Съгласуване и 

т.н.). Крайната цел е до получим цена за извършена дейност и всички свързани с това разходи. 

Само тогава е възможно да се оцени икономическата ефективност на дадените мероприятия. 

Имайки тази основа лесно може да се направи остойностяване примерно на база годишен 

разход. 

 

              
                                     

                     
 

 

Необходимо е да се заложи и един допълнителен фактор. При евентуално отлагане във 

времето на даден капитален разход, ще могат да се пренасочат средства към допълнително 

превантивно поддържане или към други належащи ремонтни мероприятия, което е принос 

при един икономически анализ. 

 

4. Изводи и препоръки 

Нарастващата нужда за допълнителни средства към вече недостатъчните такива логично 

ни насочва към алтернативен подход. Средствата, вложени днес, ще спестят в пъти повече 

„утре“. Още повече - ще отложат във времето капиталните разходи, което би позволило на 

администрацията да ги преразпредели по най-добрия начин. 

Макар и силно опростено изложеното дава един възможен сценарий за подобряване на 

качеството на пътната ни мрежа. 

Считам, че с едно своевременно и прецизирано планиране трябва да се направят опитни 

участъци в различни условия, за да може да се започне набавяне на необходимите данни за по 

прецизни анализи Ползи/Разходи, които да докажат положителния ефект на тези мерки в 

пътната ни мрежа. 
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За да можем да започнем да възстановяваме пътната си инфраструктура е необходимо да 

се вложат сериозни усилия в създаването на една пълна база данни както за съществуващото 

състояние, така и за бъдещите и минали мероприятия. Необходимо е да се привлекат 

максимално всички заинтересовани страни – пътната администрация и нейните 

подразделения, строителните предприемачи и обществото. Само с общи усилия и желание ще 

може да се тръгне в правилната посока. 
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4. Optimal Timing of Pavement Preventive Maintenance Treatment Applications – 
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КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА С УПОТРЕБА НА 

ФАЯЛИТ – ОТПАДЪК ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕД 

 

Иван Ростовски 
1
, Димитър Назърски 

2
 

 

Резюме 

Фаялитът е основен промишлен отпадък при производството на мед. В световен мащаб 

практически вече е установено, че той може да немери приложение в строителството – за 

производство на бетони, разтвори, асфалтови смеси и др. Но при всеки отделен случай трябва 

да се отчита спецификата на използваните суровини – цимент, химични добавки, добавъчни 

материали и тяхното взаимодействие с фаялита. Доказано е и определено пуцоланово 

действие, но то е относително забавено във времето и практически не влияе върху 

параметрите на циментовите материали преди няколко месечна възраст. 

В докладът се разглеждат различни възможности за употреба на фаялит, получен при 

производството на черна мед от „Аурубис България“, гр. Пирдоп, за получаване на композити 

на циментова основа (бетони, разтвори, циментови лепила, подови покрития) и цименто-

почва. Предложени са конкретни състави за производство на цитираните материали и са 

представени резултати от тяхното изпитване. 

Показано е, че ефективното приложение на фаялита в състава на циментови композити е 

в следните граници - за конструктивни бетони – до 100 kg за 1 m
3
; за подложни бетони и 

подобни такива, предназначени за неотговорни приложения (например земно-влажни за 

монтаж на бордюри, шахти и пр.) – до 200 kg за 1 m
3
; за строителни лепила и замазки на 

циментова основа – до 10% от сухите компоненти; за цименто-почвени смеси – 400 - 500 kg за 

1 m
3
. 

 

CEMENT-BASED COMPOSITE MATERIALS WITH FAYALITE –  

COPPER PRODUCTION RESIDUAL 

 

Ivan Rostovsky, Dimitar Nazarsky 

 

Abstract 

Fayalite is a main residual from copper production. It is already established in the worldwide 

range that fayalite can find its application in the field of construction for production of concrete, 

mortar, asphalt mixtures etc. The specificity of the raw materials – cement, chemical admixtures, 

aggregates and its interaction with fayalite, should be taken into account in every single case. A 

certain pozzolanic action is proven but it is relatively slow in time and in fact it does not influence on 

the parameters of the cementitious materials until age of several months is reached. 

Various options for use of fayalite, resulted from black copper production by Aurubis Bulgaria, 

town of Pirdop, for making cement-based composites (concrete, mortar, cement adhesives, floor 

screeds) and cement-soil mixture, are reviewed in the recent report. The exact compositions are 

supposed for the production of cited materials and results from their testing are presented. It is 

showed, the effective application of fayalite in the composition in the cement composites is within 

the following ranges – for constructive concrete – up to 100 kg per 1 m
3
; for blinding concrete or 

similar, dedicated for irresponsible application (earth-moist concrete for installation of kerb units, 
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manholes, etc. for instance) – up to 200 kg per 1 m
3
; for cement adhesives and floor screeds – up to 

10% of dry content; for cement-soil mixtures – up to 400 - 500 kg per 1 m
3
. 

 

Увод 

Добре известно е, че фаялитът е основен промишлен отпадък при производството на 

мед. Към рециклирането на различните видове отпадъци са насочени усилията на общини, 

фирми и екологични организации. Необходимо е разработването на алтернативни методи за 

утилизация на  тези материали. Възможна алтернатива е използването на фаялит, като 

инертна минерална добавка (първи тип) за композитни материали на циментова основа – 

бетони, разтвори, лепила и др.  

В световен мащаб практически вече е установено, че фаялитът може да немери 

приложение в строителството – за производство на бетони, разтвори, асфалтови смеси и др. 

Но при всеки отделен случай трябва да се отчита спецификата на използваните суровини – 

цимент, химични добавки, добавъчни материали и тяхното взаимодействие с фаялита. 

Доказано е и определено пуцоланово действие, но то е относително забавено във времето и 

практически не влияе върху параметрите на циментовите материали преди няколко месечна 

възраст. Има основание да се смята, че фаялитът не може да бъде причина за възникване на т. 

нар. алкало-силициева реакция (АСР) между алкалиите от състава на цимента и 

реактивоспособен силициев диоксид от добавъчните материали. АСР нерядко води до 

нерегламентирано разширение и пукнатинообразуване на бетона, особено при бетони 

подложени на атмосферно влияние, съпроводено с циклично намокряне и изсушаване. 

 

Материали и състави 

Шлаката, което се получава при производството на черна мед се смила на прах в 

топкови мелници, след което се подлага на допълнителна обработка за извличане на 

остатъчното количество на медта по химичен способ. Крайният продукт, който е обект на 

настоящия доклад представлява фин прах, с дисперсност, съпоставима с тази на цимента. 

Изследването с рентгено-фазов анализ показа приблизително еднакво съдържание на железен 

силикат (фаялит) и железен оксид (магнетит) в състава на материала. Обемната плътност на 

фаялита в свободно насипано състояние се движи в диапазона 1800 – 1850 kg/m
3
 т.е. около два 

пъти по-висока от тази на цимента, а специфичната – около 4100 kg/m
3
. 

Резултатите от проведената широкомащабна изследователска програма показаха, че 

съдържанието на хлориди, сулфати, сулфиди и др. вредни вещества е в допустимите граници. 

Материалът не съдържа компоненти, които да забавят втвърдяването на бетона или да 

променят времената на свързване на цимента. Това дава възможност същият да бъде 

използван като фин минерален пълнител в композитни материали на циментова основа.  

Изследваните рецептурни състави са изготвени на базата на обикновен портландцимент 

с характеристики, представени в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 Химичен и минерален състав на цимента 

Показател Стойност 

SiO2, % 20,2 

Al2O3, % 4,9 

Fe2O3, % 3,7 

CaO, % 64,0 

Свободна вар, CaO free 1,18 
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Загуба на маса при накаляване, % 1,45 

Неразтворим остатък, % 0,28 

Серен триоксид (SO3), % 3,26 

Магнезиев оксид МgO, % 1,1 

Коефициент на варонасищане, LSF 0,95 

Алит C3S, % 59,1 

Белит C2S, % 13,5 

Алуминат C3А, % 6,8 

Целит C4AF, % 11,2 

Съдържание на алкали, Na eq. 0,91 

Съдържание на хлориди, (Cl
-
) 0,008 

 

Таблица 2 Физични свойства на използвания цимент 

Показател Стойност 

Специфична повърхнина, cm
2
/g 3944 

2-дневна якост на натиск, N/mm
2
 38,63 

28-дневна якост на натиск, N/mm
2
 58,38 

Стандартна консистенция, % 28,9 

Начало на свързване, h:min 2:40 

Загуба на маса при накаляване, % 1,45 

Нормeна изменяемост на обема, mm 0,3 

 

При изпитване на цимента с екстрахирана вода, при всички проби се получи време за 

начало на свързване te = 2h 40 min, т.е. влиянието на фаялита върху началото на свързването 

на цимента е нулево (А = 0). 

За изготвянето на съставите, наред с фаялита, е използван и естествен речен пясък от 

баластриера „Бобошево“, както и фракциониран трошен камък от кариера „Студена“. 

Изследвано е влиянието на количественото участие на фаялита (50, 100 и 150 kg) 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 фаялит, подходящи за 

полагане с бетон-помпи, което е обичайната технологична практика. Резултатите от 

изпитването на бетонни смеси са показани в табл. 3 

 

Таблица 3 Влияние на количеството фаялита върху консистенцията 

Показател 
Съдържание на фаялит, kg 

Контрола 50 100 150 

Консистенция, cm 14,0 11,0 3,0 0,0 

 

Получените резултати показват, че изследваното заместващо речния пясък количество 

на фаялита намалява консистенцията, пропорционално на вложеното количество. Този 

резултат е очакван предвид на голямата дисперсност на материала, което осигурява висока 

адсорбционна способност и водопотребност. 

Замяната на част от речния пясък с фаялит води до увеличаване на обемната плътност, 

пропорционално на вложеното количество (табл. 4) 
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Таблица 4 Плътност на бетонната смес 

Показател 
Съдържание на фаялит, kg 

Контрола 50 100 150 

Плътност на бетонната смес, kg/m
3
 2315 2335 2375 2410 

 

Водоотделянето на бетонните смеси намалява, пропорционално на вложеното 

количество фаялит (табл. 5), което е лесно обяснимо, поради високата дисперсност и 

водозадържаща способност на материала. Паралелно с това, повишеният вискозитет на 

циментовата паста в състава на пресния бетон води до незначително увеличение на 

съдържанието на въздух в бетонната смес (табл. 6).  

 

Таблица 5 Водоотделяне на бетонната смес 

Показател 
Съдържание на фаялит, kg 

Контрола 50 100 150 

Водоотделяне, % по обем 1,2 1,0 0,4 0,0 

 

Таблица 6 Въздухосъдържание 

Показател 
Съдържание на фаялит, kg 

Контрола 50 100 150 

Съдържание на въздух, % по обем 2,0 2,2 2,4 2,9 

 

Изготвена е серия от лабораторни замеси, на база цитираните по-горе материали, като 

при всички състави, вложеното количество на фаялита е постоянно – табл. 7. 

 

Таблица 7 Състав на бетона 

Клас на бетона В 10 В12,5 В 15 В 20 В 25 В30 В 35 В 40 В 45 

Цимент, CEM I 52.5 R 150 165 180 200 220 250 280 320 350 

Фаялит 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Пясък 820 810 805 790 770 750 735 720 700 

Трошен камък 

4/8 

8/16 

16/22,3 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

 

150 

400 

520 

Вода 215 215 190 180 180 180 180 180 180 

Добавка* - - 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 
 

*Използвана е силноводонамаляваща химична добавка на поликарбоксилатна основа 

 

От всички състави са изготвени пробни тела, които са съхранявани при стандартни 

условия до момента на изпитването. 
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Таблица 8 Якост на натиск на пробни тела 

Клас на бетона В 10 В12,5 В 15 В 20 В 25 В30 В 35 В 40 В 45 

Якост на натиск, N/mm
2
 

14.3 16.5 19.8 28.4 33.4 38.4 42.5 48.9 55.6 

14.8 17.3 21.3 27.9 34.1 37.9 43.4 49.2 56.3 

14.6 17.3 21.0 28.6 32.9 39.1 42.7 50.3 55.1 

 

Получените резултати (табл. 8) показват, че при влагане на фаялит за сметка на речния 

пясък се получават успешно обикновени бетони като: 

- с употребата на фаялит се увеличава съдържанието на фини фракции в  бетонната 

смес, което улеснява полагането с бетон помпи на ниски класове бетон – В 10, В 12,5 

и В 15, което в обичайния случай е затруднено; 

- влагането на фаялит води до намалена употреба на естествен пясък, който 

представлява ограничен природен ресурс. 

Резултатите от изпитването на огъване, осов опън и водонепропускливост, на бетоните с 

фаялит, показаха практически еднакви резултати с тези на контролната проба, която е 

изготвена само с цимент. 

Влиянието на фаялита върху свойствата на пресни и втвърдени цименто-пясъчни 

разтвори се оказа аналогично – както при бетона. 

Друга възможна област на употреба на подобни минерални прахообразни материали е 

производството на циментови лепила за плочки. Те се изготвят на база хидравлично 

свързващо вещество, най-често портландцимент, инертни материали (фин пясък, каменно 

брашно) и органични добавки. На цимента лепилото дължи своята водоустойчивост, твърдост 

и механични показатели. Органичните добавки се влагат с три основни цели: 

- подобряване на якостта на сцепление при опън на лепилото; 

- за забавяне на свързването на цимента и увеличаване на отвореното време на 

лепилото; 

- за увеличаване на водозадържащата способност на лепилото, особено при полагане 

върху порьозна повърхност с висока адсорбционна способност. 

Подобряването на сцеплението (адхезията) на циментовите лепила най-често се постига 

с употребата на сух поливинил-ацетатен полимер, а водозадържащата способност и 

отвореното време – с целулозни продукти. 

Получено е лепило за керамични плочки във вид на суха смес към което трябва да се 

прибави вода в количество 28 – 30 % от масата на сместа, при което се получава готов за 

работа продукт. Фаялитът е използван в качеството на инертен минерален пълнител с 

дисперсни размери. Съставът на лепилото за 1000 kg е показан в табл.9. 

 

Таблица 9 Състав на лепило за керамични плочки 

Компонент Количество, kg 

Цимент, CEM I 42.5 или 52,5 280 

Фаялит 100 

Фин кварцов пясък, D < 0.5 mm 597 

Поливинил-ацетатен полимер – DLP, Vinnapas или сходен 20 

Целулозен продукт (естер) – Methocell, Valocell или сходен 3 
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Лепилото е изпитано на адхезия, адхезия след престой при висока температура, адхезия 

след престой под вода и отворено време. Получените резултати показват, минималните 

стандартни изисквания към този тип продукти са надхвърлени почти двойно (табл. 10) т.е. 

фаялитът може успешно да се използва като фин инертен пълнител в лепила за плочки на 

циментова основа. 

 

Таблица 10 Резултати от изпитване на сцепление (адхезия) 

Проба № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Резултат, N/mm
2
 1,5 1,4 1,6 1,3 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 

 

Атрактивна потенциална възможност за употреба на фаялита е производството на 

саморазливни подови покрития на циментова основа. Обикновено това са едно- или 

двукомпонентни състави, които се смесват с определено количество вода на мястото на 

полагане. При това се получават високоподвижни смеси, способни да текат и да се 

хоризонтират под действие на собственото си тегло или с минимална външна намеса. 

Изготвени са два състава за „саморазливни“ подови замазки, на база портландцимент. 

Съставите са във вид на еднокомпонентна суха смес. Фаялитът е използван като фин инертен 

пълнител. Единият състав (1) е предвиден за полагане в слой с дебелина до 10 – 12 mm, а 

втория (2) – в тънък слой, с дебелина от порядъка 2 – 4 mm (табл. 11). 
 

Таблица 11 Състав на саморазливни подови замазки 

Компонент 
Количество. kg 

Състав 1 Състав 2 

Цимент, CEM I 52,5 280 280 

Фаялит 100 100 

Фин кварцов пясък, D < 0.5 mm 200 597 

Кварцов пясък, D < 2 mm 397 - 

Поливинил-ацетатен полимер – DLP, Vinnapas или сходен 20 20 

Суперпластификатор на нафталин-сулфонатна основа, сух 2 2 

 

Механичните показатели на съставите са определени върху пробни тела – призми 

40/40/160 mm. Пробните се изготвят след като сухата смес се разбърка с вода, съответно 22 и 

27 % от масата на сухата смес. 

Получените стойности са показани в табл. 12. 
 

Таблица 12 Механични свойства на подови замазки 

 Якост на огъване, N/mm
2
 Якост на натиск, N/mm

2
 

Състав 1 4,0 42,0 

Състав 2 4,5 46,0 

 

Приготвените смеси се нанасят върху предварително подготвена бетонова основа. На 

следващия ден върху втвърденото покритие е полага импрегнатор. На 27-ден след 

приготвянето на разтворите, формираното покритие се прорязва с диамантена корона, с 

диаметър 50 mm. Срезът преминава през цялата дебелина на покритието и навлиза на повече 

от 5 mm в основата. По този начин се оформят кръгли пробни тела. Върху всяко от тях с 
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помощта на епоксидно лепило се залепват корави стоманени плочи. На 28-ден към плочите се 

закрепва обтегач, за да се елиминира потенциално огъване, и се прилага опънно усилие. 

И при двата състава се получава кохезионно разрушаване – през замазката. 

Получените резултати са показани в табл. 13. 
 

Таблица 13 Сцепление с основата на подови замазки 

Проба № 1 2 3 4 5 6 

Състав 1 1,8 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 

Състав 2 1,5 1,5 1,4 1,6 1,6 1,5 

 

На двата състава е определена устойчивостта на износване по метода на Бьоме, при 

което са получени резултати са състав 1 – 6,15 cm
3
/50 cm

2
 и за състав 2 – 6,45 cm

3
/50 cm

2
. 

Резултатите от трите изпитвания недвусмислено показват, че фаялитът може да се 

използва успешно в производството на сухи смеси за подови замазки с добри 

експлоатационни показатели. 

 

Анализ на резултатите и заключение 

Анализът на получените лабораторни резултати дава основание да се твърди, че: 

 Химичният и минерален състав на фаялита позволява употребата му като фин 
минерален пълнител в композитни материали на циментова основа. Съдържанието на 

хлориди, сулфати, сулфиди и др. вредни вещества е в допустимите граници. 

Материалът не съдържа компоненти, които да забавят втвърдяването на бетона или да 

променят времената на свързване на цимента; 

 При влагане на фаялит в състава на цимент съдържащи композити не възниква 
опасност от алкало-силициева реакция. 

 При заместване на част от речния пясък с фаялит, консистенцията на бетонните смеси 
намалява пропорционално на вложеното количество. Този резултат е очакван предвид 

на голямата дисперсност на материала, което осигурява висока адсорбционна 

способност и водопотребност. 

 При замяна на част от речния пясък с фаялит се стига до увеличаване на обемната 
плътност на бетоните, пропорционално на вложеното количество. 

 Влагането на фаялит като инертна минерална добавка или като астичен заместител на 
пясъка намалява водоотделянето на бетонните смеси, пропорционално на вложеното 

количество фаялит.  

 При заместване на част от естествения пясък в състава на бетона с фаялит се 
увеличава въздуховъвличенато на бетонната смес. 

 С употребата на фаялит се увеличава съдържанието на фини фракции в  етонната 
смес, което улеснява полагането с бетон помпи на ниски класове бетон – В 10, В 12,5 

и В 15, което в обичайния случай е затруднено; 

 Влагането на фаялит води до намалена употреба на естествен пясък, който 
представлява ограничен природен ресурс. 

 Използването на фаялит не се отразява негативно върху якостта на огъване на 
обикновените бетони, а получените резултати са съпоставими с тези на бетони на база 

естествени добавъчни материали. 

 Използването на фаялит не влияе негативно върху водонепропускливостта на 
бетоните. 
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 Изследваното заместващо речния пясък количество на фаялит води до намаляване на 
консистенцията на пресни разтвори пропорционално на вложеното количество.  

 Изследваното заместващо речния пясък количество на фаялит влияе слабо върху 
якостта на натиск при запазване на подвижността на разтворите.  

 Фаялитът може да се използва успешно с химични добавки за бетони и разтвори, като 
при това не се предизвиква негативен ефект върху свойствата на бетонната смес и/или 

втвърдения бетон. Нещо повече употребата на фаялит в материали на циментова 

основа трябва да е съпроводена с влагането на силноводонамаляващи химични 

добавки (суперпластификатори) поради дисперсността и голямата специфична 

повърхнина на материала. 

 Фаялитът може да се използва успешно като фин минерален инертен пълнител при 
производството на лепила за плочки на циментова основа. Получените резултати от 

изпитванията са значително по-високи от минималните регламентирани. Лепилата 

следва да се използват за полагане само на керамични плочки на закрито. 

 Фаялитът може да се прилага успешно като фин минерален пълнител при 
получаването на състав за подови замазки от среден и висок клас, с якост на натиск 

над 40 N/mm
2
 и много добра устойчивост на изтриване. Наличието на железен 

силикат се отразява благоприятно върху устойчивостта на изтриване на материалите 

(по принцип). 

 

В обобщение на гореизложения анализ може да се направи следното заключение: 

Определянето на оптимално съдържание на фаялит за производство на бетони и/или 

строителни разтвори е пряко свързано със свойствата на добавъчни материали за всеки 

конкретен производител. От техническа гледна точка количеството на фаялита в състава на 

циментови композити може да се счита за ефективно в следните граници: 

- За конструктивни бетони – до 100 kg за 1 m
3
; 

- За подложни бетони и подобни такива, предназначени за неотговорни приложения 

(например земно-влажни за монтаж на бордюри, шахти и пр.) – до 200 kg за 1 m
3
; 

- За строителни лепила и замазки на циментова основа – до 10% от сухите компоненти. 
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ГЕОПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВА ФАЯЛИТ –  

ОТПАДЪК ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕД 

 

Иван Ростовски 
1
, Валерий Найденов 

2
, Димитър Назърски 

3
, Александър Николов 

4
 

 

Резюме 

Геополимерите са относително нов клас материали, който се получава при 

хомогенизиране на смес от фино смлян алумосиликатен компонент и силен алкален разтвор 

(активатор). Под корозивното действие на основната среда, алумосиликатния материал се 

разтваря до свободни SiO4 и AlO4 единици. В последствие те поликондензират и образуват 

вериги, равнинни и пространствени мрежи от силициеви и алуминиеви тетраедри, свързани 

чрез споделяне на кислородни атоми. Получава се аморфен продукт, съставен от 

нанокристали от зеолитен тип. 

Една възможна суровина за получаване на геополимерни материали е фаялитът – 

отпадъчен продукт от производството на черна мед от „Аурубис България”, гр. Пирдоп. В 

доклада са представени резултати от физико-механични и структурни изследвания на 

геополимери, получени на основа фаялит и активатор – колоиден воден разтвор на натриева 

силикат (водоразтворимо стъкло). 

 

GEOPOLYMERIC MATERIALS BASED ON FAYALITE –  

COPPER PRODUCTION RESIDUAL 

 

Ivan Rostovsky, Valeriy Naidenov, Dimitar Nazarsky, Alexander Nikolov 

 

Abstract 

The geopolymers are relatively new class of materials, which are produced through 

homogenization of mix composed by fine powdered alumino-silicate material and strong alkaline 

solution (activator). The alumino-silicate material is dissolved to free SiO4 and AlO4 units under the 

corrosive action of alkaline media. Subsequently, they polycondensed to form chains, plane or three 

dimensional mesh from silicon or alumina tetrahedrons, connected with shared oxygen atoms. The 

amorphous product is resulted, composed by nanocrystals of zeolitic type. 

One possible raw material for production of geopolymeric materials is fayalite – copper 

production residual from Aurubis Bulgaria, town of Pirdop. The results from physical-mechanical 

and structural research of geopolymers, based on fayalite and activator – colloid water solution of 

sodium silicate (water-soluble glass) are presented in the recent report. 

 

Въведение 

С увеличаване на населението на планетата нараства и обема на строителство, респ. 

необходимостта от нови строителни материали. С най-голям дял в строителната индустрия е 

портландцимента с годишно производство близо 4 милиарда тона годишно, което означава 5-

7% от общия дял отделени парникови емисии. Необходимостта от намаляване на последните е 
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една от движещите сили за създаването и развитието на нови строителни материали. Активно 

се търсят нови по-ниско енергоемки методи и технологии, включително с използване на 

различни отпадни продукти – шлаки, пепели и др. [1,2].   

Терминът „геополимер” е въведен през 70-те години на 20 век от френският учен и 

инженер проф. Джоузеф Давидович, и представлява нов клас  твърд строителен материал, 

синтезиран от фино смлян алумо-силикатен материал и алкален разтвор. По този начин се 

получава неорганична смола, състояща се от вериги или мрежи от минерални молекули 

свързани с ковалентни връзки [1]. 

Неорганичните молекули се състоят от един силициев или алуминиев атом и 4 

кислородни атома, образувайки тетраедри. Тетраедрите се свързват, споделяйки по един 

кислороден атом и така образува вериги, равнинни и пространствени мрежи от зеолитен тип 

(фиг.1). 

 

 
 

Фиг. 1 Молекулна структура на геополимерите 

 

Втвърдения материал се има аморфна структура (след втвърдяване при нормална и 

средна температура) или кристален строеж (при температури над 500⁰С). 
 

Суровини 

Основните суровини за геополимерния синтез са алумосиликатен компонент и алкален 

активатор.  

Алумосиликатният компонент е съставен главно от SiO2 и Al2O3, като често съдържа и 

CaO, Fe2O3, MgO, Na2O и др. Тук се включват: 

- Метакаолин (МК) е дехидроксилизираната форма на глинения минерал каолинит. Той 

се получава чрез калциниране на каолинова глина при температури от 500 до 800⁰С. 
Частиците на МК са с неправилна форма, размери от 0.1 до 15 µm и притежават 

огромна специфична повърхнина (15000 до 20000 m
2
/kg), което обуславя високата им  

водопотребност. Химичната чистота е много висока, представена почти изцяло от 

SiO2 и Al2O3, което спомага за изследването на протичащите реакции при синтеза на 

геополимери и анализирането на резултатите; 

- Летяща пепел (ЛП) е отпаден продукт при изгарянето на  въглища. Частиците имат 

сферична форма и са съставени главно от SiO2, Al2O3, Fe2O3 и СаО. Високото 

съдържание на аморфен SiO2 и Al2O3 ги прави обект на алкално активиране и 

синтезиране на геополимери. Химическият им състав варира в широки граници за 

различните ТЕЦ-ове и различните използвани въглища; 

- Доменна шлака - отпаден продукт при производството на метали. След като се 
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изсуши и смели тя има отлични качества и се използва в циментовата индустрия като 

минерална добавка. Химичният и състав е сходен с този на портландцимента, 

съдържа главно силициеви, алуминиеви и калциеви оксиди, като не би трябвало да 

съдържа железни оксиди. 

- Естествен зеолит – Зеолитите са кристални алумосиликати с решетъчна структура, 

съставена от SiO4 и AlO4 тетраедри, свързани с кислородни атоми. Свойствата на 

зеолитите са познати отдавна на човечеството – те се употребяват като молекулярни 

сита и могат избирателно да отделят субстанции. Имат силен йонообмен, използват се 

като детергенти, абсорбенти, като добавки към храната на животни, а вече и хора, 

филтрация на вода и за абсорбция на радиоактивни и тежки метали. В циментовата 

индустрия може да се използват като минерална добавка към цимент, включително в 

състави на смесени свързващи вещества. В България до село Бели Пласт се намира 

едно от най-големите находища на зеолит (тип клиноптилолит) – над 10 млрд. тона, 

който е с много високо качество. 

- Други - вулканични туфи, вулканични пепели, перлит, калцинирани шисти, пепел от 

биомаса и оризови трици, каолинит, както и отпадни продукти като дънна пепел, 

пепел от битови отпадъци, микросилициев прах и други суровини съдържащи SiO2  

и/или Аl2О3. 

В качеството на алкален активатор се използват: 

- Алкалнa основa – воден разтвор на натриева или калиева основа (NaOH/KOH). 

Възможна е и употребата на LiOH, но в редки и специфични случаи. Оптимални 

резултати се постигат със 10-14M разтвор на NaOH или КОН, като калиевата основа 

дава по-добри резултати, но е по-скъпа и трудно достъпна; 

- Водоразтворимо стъкло– т.н водно стъкло. То представлява колоиден воден разтвор 

на натриев или калиев метасиликат. Най-често се използва натриев силикат 

Na2O.mSiO2.nH2O. Разтвореният силициев диоксид във водното стъкло способства за 

по-бърза полимеризация и ускорява втвърдяването. 

- Натриев карбонат (калцинирана сода) Na2CO3. Може да се добавя към вода или 

директно към алумосиликатния компонент. Използва се сравнително рядко, а 

полученият продукт е порест и крехък. 

- Калциев хидроксид Ca(OH)2 (гасена вар) – геополимерите, активирани с калциев 

хидроксид, натрупват якост бавно и затова по-често се използва като добавка заедно 

със друг алкален компонент. 

 

Фаялит 

Една възможна суровина за получаване на геополимерни материали е фаялитът – 

отпадъчен продукт от производството на черна мед от „Аурубис България“, гр. Пирдоп. 

Крайният отпадък, който се получава след допълнителна химична обработка за извличане на 

остатъчното количество мед представлява прахообразен продукт с дисперсност на цимент. 

Изследването на фаялита чрез рентгено-фазов анализ (фиг. 1), позволява да се 

формулират следните по-важни изводи: 

• Основните химични съединения, които се наблюдават са железен силикат (фаялит) и 

железен оксид (магнетит); 

• Количествата на двете съединения са приблизително еднакви; 

• Второстепенните съединения, които се откриват са кварц(синтетичен), кристобалит и 

калциев ферисиликат; 
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Фиг. 1 Прахова рентгенограма (дифрактограма) на фаялит 

 

Обикновено при структурни изследвания на материали е желателно да се съпоставят 

резултатите от поне два метода. Проба от фаялита бе изследвана чрез диференциално-

термичен и термо - гравиметричен анализ (фиг. 2), като при това бяха потвърдени получените 

вече чрез РФА резултати, освен това бе установено, че: 

 

 

Фиг. 2 ДТА и ТГА криви от термичен анализ на фаялит 

Fayalite, syn

01-071-1498 (*) - Hedenbergite, syn - CaFeSi2O6 - Y: 11.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.84500 - b 9.02400 - c 5.24500 - alpha 90.000 - beta 104.740 - gamma 90.000 - Base-centered - C2/c (15) - 

03-065-0466 (I) - Quartz low, syn - O2Si - Y: 5.03 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b 4.91410 - c 5.40600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.056 - I

01-071-6240 (*) - Cristobalite-a (low) - SiO2 - Y: 11.36 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 4.96937 - b 4.96937 - c 6.92563 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P41212 (92) - 4 - 171.02

01-071-6336 (*) - Magnetite, syn - Fe3O4 - Y: 85.01 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.37780 - b 8.37780 - c 8.37780 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - 8 - 588.017

01-080-0948 (C) - Fayalite, syn - Fe2(SiO4) - Y: 81.79 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 4.82100 - b 10.45600 - c 6.09300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pbnm (62) - 4 - 307.

Operations: Background 1.000,1.000 | Import

File: faelit.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 11 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 
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 на получената термограма се наблюдава един характерен екзотермичен ефект, който 

води до увеличаване на масата на пробата и се дължи на окислителни процеси, 

свързани с железните съединения; 

 около 800
о
С е видим слаб ендотермичен ефект, който по всяка вероятност се дължи 

на разпад на комплексни съединения, съдържащи калций респ. калциев оксид. 

 

Наличието на кристални фази дава основание да се счита, че взаимодействието с 

алкалните активатори ще протича бавно, като същото ще преминава през разрушаване на 

кристалната структура. Подобно поведение се наблюдава при естествения зеолит. 

 

Алкален активатор 

Използван е колоиден воден разтвор на натриев силикат (водоразтворимо стъкло) с 

модул 2, 2,5 и 3. Алкалният активатор се смесва с фаялита, а получената паста се разбърква и 

хомогенизира. 

 

Пробни тела 

Геополимерните проби са приготвени чрез ръчно хомогенизиране на фаялита и 

активиращия разтвор. Получените пластични пасти са положени в кофражни форми – кубчета 

с ръб 4 сm. Съставите са уплътнени ръчно и поставени в полиетиленови пликове, с цел 

предпазване от прекомерно изсушаване и развитие на съсъхвателни процеси, за отлежаване в 

лабораторни условия. На 10-ден пробните тела са декофрирани и върнати в полиетиленовите 

пликове. На стандартна възраст (28 ден) пробните тела са изпитани на натиск, при което са 

получени следните резултати – табл. 1. 

 

Табл.1 Якост на натиск на изследваните състави 

Състав № Компоненти: Якост на натиск, МРа 

1 Фаялит + водоразтворимо стъкло, М = 2 19,0 

2 Фаялит + водоразтворимо стъкло, М = 2,5 30,0 

3 Фаялит + водоразтворимо стъкло, М = 3 20,0 

 

Както е видно, получените резултати са приемливи, предвид на това, че става дума за 

първоначални изпитвания на практически нов материал. Те лесно биха могли да бъдат 

завишени чрез намаляване на количеството на активиращия разтвор, което ще доведе до 

намаляване на общата порьозност респ. до нарастване на якостта. 

В случая по-интересно е обстоятелството, че втвърденият продукт е електропроводящ и 

има магнитни свойства. Проба от материала е изследвана чрез рентгено-фазов анализ. 
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Фиг. 2 Прахова рентгенограма (дифрактограма) на фаялит, ативиран с колоиден воден 

разтвор на натриев силикат (водоразтворимо стъкло) 

 

Анализът на резултатите показва, че втвърдения продукт се състои основно от железни 

силикати, неголеми количества силициев диоксид и натриево-железен силикат. 

Съпоставка с дифрактограмата на изходния фаялит е показана на фиг. 3. 

 

 
 

Фиг. 3 Прахови рентгенограми на фаялит и геополимер, на база фаялит и 

водоразтворимо стъкло 

Fayalite, syn

00-003-0621 (D) - Sodium Iron Silicate - NaFe(SiO3)2 - Y: 7.01 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.70000 - b 8.90000 - c 5.30000 - alpha 90.000 - beta 106.000 - gamma 90.000 - Base-centered - C2/c (15

03-065-0466 (I) - Quartz low, syn - O2Si - Y: 11.05 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b 4.91410 - c 5.40600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.056 -

01-071-3839 (N) - Cristobalite low - SiO2 - Y: 24.16 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 7.01000 - b 7.01000 - c 7.01000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P212121 (19) - 8 - 344.4

01-089-6228 (*) - Iron Silicon Oxide - (Fe0.769Si0.231)(Fe0.975Si0.025)2O4 - Y: 79.08 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 8.37400 - b 8.37400 - c 8.37400 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-c

01-070-1861 (*) - Fayalite, syn - Fe2SiO4 - Y: 82.75 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 4.81800 - b 10.47100 - c 6.08600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pbnm (62) - 4 - 307.03

Operations: Background 1.000,1.000 | Import

File: faelit_vodno-staklo.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 
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Operations: Import

File: faelit.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 11 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.0 

Operations: Y Scale Add 500 | Import

File: faelit_vodno-staklo.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 
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Сравнението на фиг. 3 потвърждава изказаното по-горе потвърждение, че поради 

кристалния характер на изходната суровина (фаялит) се очаква взаимодействието с 

активатора да протича бавно. 

 

Заключение 

При взаимодействие на фаялит с подходящ алкален активатор се получава пластична 

паста, която се втвърдява бавно. Втвърдения продукт се характеризира със сравнително добри 

механични показатели, магнитни свойства и електропроводимост. 

След допълнително оптимизиране на състава с цел повишаване на якостта, същия би 

могъл да се използва за защитни шпакловъчни покрития, включително антистатични такива. 
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

СУПЕРСУЛФАТЕН ЦИМЕНТ ОТ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Иван Ростовски 
1
, Валерий Найденов 

2
 

 

Резюме 

Суперсулфатният цимент е хидравлично свързващо вещество, състоящо се основно от 

гранулирана доменна шлака и калциев сулфат. Двата компонента са предварително дозирани 

и хомогенизирани. За разлика от обикновения портландцимент, втвърдяването на 

циментовата паста се осъществява чрез активиране на гранулираната доменна шлака от 

калциевия сулфат, а с цел да се ускори този процес в ранна възраст може да се добавят и 

допълнителни вещества. 

От казаното по горе става ясно, че едната от двете основни суровини е отпадъчен 

продукт от черната металургия, а другата (гипс) обикновено се добива от естествени 

находища. 

В представения доклад се разглеждат технологични възможности за получаване на 

суперсулфатен цимент, при който естествения гипс е заменен с отпадъчен продукт от 

сероочистващите инсталации на ТЕЦ т.е. изцяло на база отпадни продукти. 

Представени са данни от изследване чрез рентгено-фазов анализ на изходните материали 

и втвърдената циментова паста и физико-механични показатели на полученото свързващо 

вещество. 

 

TECHNOLOGICAL OPTIONS FOR PRODUCTION OF 

SUPERSULFATE CEMENT FROM WASTE MATERIALS 

 

Ivan Rostovsky, Valeriy Naidenov 

 

Abstract 

Supersulfated cement is a hydraulic binder, which consists mainly granulated blast furnace slag 

and calcium sulfate. Both components are preliminary dozed and homogenized. In supersulfated 

cement, in contrast to common cements, ground granulated blast furnace slag is mainly activated by 

calcium sulfate. In order to accelerate the activation and early hydration of slag, additional 

constituents may be added. 

It is clear from what has been said above one of the two main raw materials is a waste product 

from the steel production industry, and the other (gypsum) is usually obtained from natural deposits. 

In the recent report, technological options for getting supersulphate cement where natural 

gypsum is replaced by a waste product from desulphurization installations of thermal power plants 

i.e. entirely from waste products, are considered. 

The data from a study by X-ray phase analysis of the raw materials and the hardened cement 

paste and the physical-mechanical characteristics of the resultant binder are presented in this report. 
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Въведение 

Суперсулфатният цимент е хидравлично свързващо вещество, състоящо се основно от 

гранулирана доменна шлака и високо изпечен калциев сулфат. Използва се масово в Белгия, 

където е познат под името „ciment metallurgique sursulfate“ (NBN 132), а в Германия е известен 

като „sulfathuttenzement“ (DIN 4210) [1]. 

Количествените изисквания към състава на суперсулфатния цимент (SSC) са 

регламентирани в БДС EN 15743:2010 „Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и 

критерии за съответствие“[2] – табл. 1. 
 

Състав, % по маса 

Основни компоненти Допълнителни компоненти 

Гранулирана 

доменна шлака 
Калциев сулфат Клинкер Други 

S Cs K A 

≥ 75 5 ≤ Cs ≤ 20 0 ≤ K ≤ 5 0 ≤ A≤ 5 
 

Таблица 1 Суперсулфатен цимент – изисквания към състава 
 

Двата предварително дозирани и хомогенизирани компонента се смилат до едрина на 

цимент – обикновено не по-малко от 4000 cm
2
/g. а предварително. Шлаката трябва да съдържа 

поне 13% Al2O3, а химичният ѝ състав да удовлетворява неравенството: 
 

             

    
     (1) 

 

Казано по друг начин, предпочитат се шлаки с умерено съдържание на Al2O3, в рамките 

на 15 - 20%, но са известни достатъчно добри примери за суперсулфатен цимент и при по-

ниски стойности. Някои автори препоръчват отношението CaO/SiO2 да бъде в диапазона 1,45–

1,54, SiO2/Al2O3 = 1,8–1,9, а стойността на израза (2) да не е по-ниска от 1,5. 
 

                      

        
     (2) 

 

Свойства на суперсулфатния цимент 

За разлика от обикновения портландцимент, при суперсулфатния втвърдяването на 

циментовата паста се осъществява чрез активиране на гранулираната доменна шлака от 

калциевия сулфат и/или друг алкален активатор, например клинкер. С цел да се ускори този 

процес в ранна възраст може да се добавят и допълнителни вещества. 

Подобно на високоалуминатните цименти, при суперсулфатния цимент необходимото 

количество вода за протичане на химично взаимодействие е по-голямо, в сравнение с 

обикновения портландцимент. 

Кривата на якостта на цимента, като функция от водоциментното отношение е 

необичайно плоска. Якостта намалява по-рязко, в сравнение с другите цименти, с увеличаване 

на съдържанието на добавъчни материали, затова не е желателно да се използват бетонни 

смеси по-постни от 1:2:4. Суперсулфатния цимент е много по-чувствителен към условията на 

съхранение от портландцимента, поради карбонизацията – времето за свързване се увеличава, 

а темпът на нарастване на якостта в началните срокове на втвърдяване значително се забавя. 

Цимент, увреден по този начин, може да бъде възстановен чрез добавяне на около 1% 

хидратна вар. 
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Суперсулфатният цимент (ССЦ) се характеризира с ниска топлина на хидратация – 166–

188 J/g за възраст 7 денонощия и 188–209 J/g - за 28 денонощия. Скоростта на втвърдяване се 

увеличава при нарастване на температурата до около 40
о
С, което позволява използването на 

този тип цимент при горещ и тропичен климат. При по-високи температури, якостта се 

понижава сериозно, като подобен ефект се установява и при пропарване над 50
о
С. Този спад 

на якостта се обяснява с дехидратация или разлагане на калциевия хидросулфоалуминат. 

Високата сулфатна устойчивост на ССЦ го прави подходящ за използване в подземни 

конструкции, макар че е възможно и приложението му над земята. Грижите за бетона в ранна 

възраст са задължителни, в случай, че в началните срокове бетонът не се поддържа във 

влажно състояние, повърхността му става ронлива, което от своя страна е съпроводено с 

допълнително отделяне на прах. Алтернатива на подобен тип грижи е задържането на 

кофражните форми възможно най-дълго или обработка със защитни състави (curing 

compounds). 

Суперсулфатният цимент е устойчив на редица агресивни агенти, като наситени 

разтвори на гипс, сулфатни води, разтвори на MgSO4 (до 20 g/l), Al2(SO4)3 (до 20g/l); 

(NH4)2SO4 (до 5g/l); хумусни киселини (до 2g/l) в присъствие на MgSO4 (20g/L) и NaCl (30g/L), 

и изкуствена и естествена морска вода. Добра устойчивост показва срещу HCl (5 g/l) и по 

отношение на лененото масло, което уврежда портланцимента и шлакопортланцимента. 

Редица изпитвания са показали, че ССЦ е устойчив на калциеви и натриеви сулфати. 

Тази устойчивост се обяснява с липсата на калциев хидроксид и обстоятелството, че част от 

алуминиевият оксид вече се намира в свързано състояние – като етрингит. Магнезиевият 

сулфат има по-агресивно действие, тъй като той атакува също калциевите хидросиликати (C-

S-H) и води до разлагане на етрингита.  

Има доказателства, че бетон с добро качество на база ССЦ е устойчив на действието на 

кисели среди, със или без наличие на сулфатни йони, до рН около 3,5. Подобни бетони имат 

отлично поведение при индустриални подове, подложени на действието на разтвори на 

неорганични киселини, с ниска стойност на рН. ССЦ също така е устойчив на ниски 

концентрации на органични киселини (под 0,5%) като млечна, оцетна, лимонена и винена, 

както на феноли и креозот. По-концентрирани разтвори, около 1% причиняват увреждане. 

Хлоридите, алкалните хидроксиди и карбонатите нямат видимо действие. 

В Белгия, ССЦ е използван масово при строителството на пристанищни съоръжения и 

вълноломи, бил е включен в мащабна експериментална програма с морска вода, като е 

показал добро поведение по време на експлоатацията. 
 

Хидратация 

Свързването и втвърдяването на ССЦ се дължи на формирането на калциев 

сулфоалуминат от компонентите на шлаката и прибавения калциев сулфат. Образуването на 

високосулфатна форма на калциев сулфоалуминат (етрингит) не става лесно в наситен разтвор 

на калциев хидроксид, от друга страна моносулфатът се формира като нестабилна фаза при 

липса на вар. Добавянето на клинкер или портландцимент към ССЦ дава точната алкалност на 

средата, която позволява получаването на етрингит. Според някои изследователи, най-

благоприятната концентрация на СаО е 0,2 g/l, на по-късен етап е установено, че същата 

трябва да е в диапазона 0,15 – 0,5 g/l. Карбонизацията на варта води до понижаването на 

концентрацията на СаО в разтвора, което има неблагоприятен ефект. Завишеното количество 

клинкер или портландцимент води до формирането на наситен разтвор на свободна вар, 

водещо до ниски крайни якости. При производството на ССЦ, вместо клинкер или 

портландцимент може да се използва неголямо количество хидратна вар. 

Изследвания на втвърдения циментов камък [1,3], показват, че основните продукти на 
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хидратация на ССЦ са етрингит и тоберморитоподобни фази – фиг. 1 а и б. 
 

  

Фиг. 1 Снимки, получени с електронен микроскоп на ССЦ след 24 часа хидратация [3] 
 

Етрингитът се открива след няколко часа хидратация, като достигат своя максимум 

между 3 и 7 дни. Тоберморитоподобните фази са видими след 1 ден. Това дава основание да 

се твърди, че ранната якост на ССЦ е свързана с образуването на етрингит, а след 3-ден, 

нарастването ѝ се свързва с увеличаване на съдържанието на C-S-H. Налице е известна 

неопределеност, относно интервала от време, през който се образува моносулфатна форма на 

калциевия сулфоалуминат, дали се формира директно или чрез разлагане на етрингита.  

 

Материали 

В настоящия доклад се разглеждат технологични възможности за получаване на 

суперсулфатен цимент, при който високоизпечения гипс е заменен с отпадъчен продукт от 

сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Девен“ - т.е. изцяло на база отпадни продукти. Към 

двата основни компонента – гранулирана доменна шлака и отпадъчния продукт е добавен 

чист клинкерен цимент CEM I 52,5 R в количество от 5% по маса. 

Физикохимичните показатели на шлаката са представени в таблица 2. 
 

Показател: Стойност: 

Загуба на маса при накаляване, % 1,1 

Магнезиев оксид MgO, % 7,8 

Серен триоксид (SO3), % 2,1 

Съдържание на хлориди, (Cl
-
) 0,05 

Влага, % 0,4 

Специфична повърхнина, cm
2
/g 5500 

Ситов остатък на сито 45 μm 0,8 

Показател на активност, % 4,7 

Якост на възраст 8 h, N/mm
2
 7,5 

7-дневна възраст, % 50,0 

28-дневна възраст, % 80,0 
 

Табл. 2 Физико-химични показатели на използваната гранулирана доменна шлака 

Рентгено-фазовият анализ (РФА) на гранулираната доменна шлака (фиг. 2) очаквано 

показа наличие на значителна аморфна фаза, състояща се основно от калциев силикат и 

неголеми количества калцит и арагонит. Количеството на алуминевия оксид е незначително, 
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което на практика означава забавяне на процесите на структурообразуване, поради 

невъзможност да се формира достатъчно количество етрингит. 
 

 
Фиг. 2 Дифрактограма на използваната гранулирана доменна шлака 

 

Намаляването на количеството на серните оксиди в димните газове на ТЕЦ „Девен“ се 

извършва чрез добавяне на фино смлян варовик. При температури до около 1000 - 1100
о
С, той 

се свързва със SO3, при което се формира анхидрит. Продуктът е с дисперсност на цимент и 

до момента не е намерил приложение, складира се на депо, в близост до мястото на 

получаване. 

Изследването чрез РФА (фиг. 3) показва наличието на известни количества калциев 

оксид и хидроксид, кварц и калцит. 
 

 
Фиг. 3 Фифрактограма на използвания отпадъчен продукт от сероочистването на ТЕЦ 

„Девен“ 

varovik+gips

DIF - Varovik+gips.dif - Y: 5.55 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 0 - 

01-070-5490 (*) - Calcium Oxide - CaO - Y: 7.59 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 4.81520 - b 4.81520 - c 4.81520 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 111.646 - I/

01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 11.80 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99100 - b 4.99100 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 368

03-065-0466 (I) - Quartz low, syn - O2Si - Y: 15.99 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b 4.91410 - c 5.40600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.056 -

00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 33.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58990 - b 3.58990 - c 4.91600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.8

01-072-0916 (*) - Anhydrite - Ca(SO4) - Y: 60.77 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 7.00600 - b 6.99800 - c 6.24500 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Base-centered - Amma (63) - 4 - 306.

Operations: Background 1.000,1.000 | Import

File: Varovik+gips.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 
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Използваният като допълнителен алкален активатор чист клинкерен цимент СЕМ I 52,5 

R е типичен бързовтвърдяващ цимент, характеризиращ се с ускорено нарастване на якостта в 

ранна възраст (2 дни) и висока якост на стандартна възраст (28 ден). 

Прахова дифрактограма на портландцимента е показана на фиг. 4. 
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Фиг. 4 Прахова дифрактограма на използвания цимент 

 

Химичния и минерален състав на цимента, наред с някои основни физични показатели 

са показани в таблица 3. 
 

Показател Стойност 

SiO2, % 20,2 

Al2O3, % 4,9 

Fe2O3, % 3,7 

CaO, % 64,0 

Свободна вар, CaO free 1,18 

Загуба на маса при накаляване, % 1,45 

Неразтворим остатък, % 0,28 

Серен триоксид (SO3), % 3,26 

Магнезиев оксид МgO, % 1,1 

Коефициент на варонасищане, LSF 0,95 

Алит C3S, % 59,1 

Белит C2S, % 13,5 

Алуминат C3А, % 6,8 

Целит C4AF, % 11,2 

Съдържание на алкали, Na eq. 0,91 

Съдържание на хлориди, (Cl
-
) 0,008 

Специфична повърхнина, cm
2
/g 3944 

2-дневна якост на натиск, N/mm
2
 38,63 

28-дневна якост на натиск, N/mm
2
 58,38 

Стандартна консистенция, % 28,9 

Начало на свързване, h:min 2:41 

Загуба на маса при накаляване, % 1,45 

Нормeна изменяемост на обема, mm 0,3 

Табл. 3. Данни за използвания портландцимент – CEM I 52.5 R 
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Състави и свойства 

Експерименталната програма е стартирана с три състава, показани в таблица 4. 
 

Компонент: Състав 1 Състав 2 Състав 3 

Шлака, % 60 70 80 

Отпадъчен продукт от сероочистка, % 35 25 15 

Цимент 52,5, % 5 5 5 
 

Табл. 4. Количествен състав на суперсулфатния цимент 
 

Цитираните в таблицата по-горе състави се характеризират със следните физични 

показатели, определени съгласно БДС EN 196-3 – таблица 5. 
 

Състав № 
Стандартна 

консистенция, %  

Начало на свързване 

h:min 

Край на свързване 

h:min 

1 40,6 2:50 4:00 

2 38,2 2:25 4:00 

3 37.4 2:45 4:25 
 

Табл. 4. Количествен състав на суперсулфатния цимент 
 

Механичните свойства на изследваните състави са определени съгласно БДС EN 196-1 – 

таблица 6. 
 

Състав № 
Якост на опън при 

огъване, МРа 
Якост на натиск, МРа 

1 8,3 39,9 

2 9,2 42,3 

3 8,6 38,4 
 

Табл. 5. Механични свойства на суперсулфатния цимент 
 

На фигурата по-долу са показани прахови дифрактограми на използвания 

портланцимент и един от получените суперсулфатни цименти при водоциментно отношение 

0.4. 
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Фиг. 5 Прахова дифрактограма на циментова паста на база CEM I 52,5 R, w = 0,40 
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Фиг. 6 Прахова дифрактограма на циментова паста на база състав 3, w = 0,40 

Проби от циментовите пасти са изследвани чрез живачна порозиметрия при високо 

налягане – 150 МРа, съгласно ISO 15901-1. 
 

 

Фиг. 7 Интегрални криви на разпределение на порите по размери за изследваните 

циментови пасти, w = 0,40, възраст 28 дни, при втвърдяване под вода 

 

Анализ на резултатите и заключение 

Анализът на получените резултати показва, че при смесване на финосмляна гранулирана 

доменна шлака, отпадъчен продукт от сероочистващата инсталация на ТЕЦ „Девен“ и 

минимално количество цимент се получава хидравлично свързващо вещество. То се 

втвърдява и увеличава якостта си, независимо от това, че съдържанието на Al2O3 в изходните 

материали е по-малко от препоръчителното. Резултатите от количествения рентгено-фазов 

анализ показват, че количеството на анхидрита в отпадъчния продукт от сероочистката не е 

100%, затова количеството на този компонент в състава на материала е завишено. 

CC-III

00-021-0816 (*) - Gypsum - CaSO4·2H2O - Y: 15.30 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 6.28600 - b 15.21300 - c 5.67800 - alpha 90.000 - beta 114.100 - gamma 90.000 - Base-centered - C2/c (15) - 4 - 49

01-072-0156 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 16.99 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58530 - b 3.58530 - c 4.89500 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.4

03-065-0466 (I) - Quartz low, syn - O2Si - Y: 48.91 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b 4.91410 - c 5.40600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.056 -

00-005-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 71.08 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.98900 - b 4.98900 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 367.7

Operations: Background 1.000,1.000 | Import

File: CCIII-14-04-14.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 11 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00
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Стандартната консистенция на получените свързващи вещества е в рамките на 38–40 % - 

т.е. значително повече в сравнение с обикновения портландцимент. 

Времената на свързване са в рамките на допустимите съгласно изискванията на, както на 

БДС EN 197-1, така и на БДС EN 15743, въпреки завишената водопотребност. 

Получените механични показатели, покриват минималните изисквания за клас по якост 

на натиск 32,5. 

Картината на хидратните новообразувания е коренно различна в сравнение с 

портландцимента. Основно място заемат етрингита и тоберморитоподобни калциеви 

хидросиликати, наред с това се откриват известни количества портландит, двуводен гипс, 

кварц и калцит (от изходните суровини). 

При едно и също водоциментно отношение, втвърдената паста от новополучените 

свързващи вещества се характеризира с по-висок относителен обем на порите в сравнение в 

паста на основа портланцимент. Въпреки това обстоятелство, средния обем на порите при 

суперсулфатния цимент е по-малък. В случая около 50 % от обема на порите при 

суперсулфатния цимент са с размери до 250 А, докато при портландцимента този процент е 15 

- т.е. около три пъти по-малко. 

В заключение може да се каже, че при смесване на финосмляна гранулирана доменна 

шлака, отпадъчен продукт от серочистваща инсталация и неголямо количество цимент се 

получава хидравлично свързващо вещество – суперсулфатен цимент. Необходими е 

провеждане на допълнителни експерименти, с които да се прецизира относителното участие 

на отделните компоненти в състава на материала с оглед оптимизиране на физико-

механичните показатели и уплътняване на структурата на втвърдения продукт. 
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НАРАСТВАНЕ НА ЯКОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА БЕТОН С НЕПРОМИТ ЧАКЪЛ 

 

Салау М. А., Икпонмвоса Е. Е., Казем И. 

 

Резюме 

Високата цена на конвенционалните строителни материали е основен фактор, влияещ 

върху изграждането на жилища в развиващите се страни. Освен това, нарастването на 

разрушаване на съществуващи сгради, прави строителството още по-скъпо и тревожно за 

населението (живот и имоти). Инженери и строителни предприемачи, на местно ниво, 

спекулират, че една от причините, която стои зад този проблем, е използването на непромит 

чакъл в местното строителство. Бетонни кубчета и греди с водоциментово тношение 0.60, са 

направени с добавъчен материал от промит чакъл (от три източника в Нигерия-Abeokuta, 

Sagamu и Ikorodu) и натрошен гранит. Готовата смес е в съотношение 1:2:4 и се проследява 

влиянието на вложените агрегати върху свойствата и дълготрайността на пресни и втвърдени 

бетонни състави. Резултатите от изпитванията показват, че глиненото съдържанеи от р200 и 

1,3%, води до намаляване обработваемостта на бетона и нарастване на въздуховъвличането. 

Използването на непромит чакъл в бетона, предизвиква по-голяма деформация на провисване 

и редуциране на якостта на натиск до 27.3% и на якостта на опън до 55,4%, в сравнение с 

якостните показатели на бетон с промит чакъл. Въпреки това, наличието на гранитен прах в 

бетона, е без съществен неблагоприятен ефект върху съдържанието на въздух и 

обработваемостта на бетона, в сравнение с този на бетон с промит чакъл. В двата случая 

якостта на срязване е с намаляващи стойности. От друга страна, наличието на гранитен прах, 

води до намаляване на якостта на натиск с до 7,3% и намаляване на якостта на огъване до 

15,2%, в сравнение якостите на бетон, съдържащ промит чакъл. 

 

Ключови думи: бетон с непромит чакъл, натрошен гранит, обработваемост, якост на 

натиск, опънна якост, провисване, съдържание на въздух 
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Abstract 

The high cost of conventional building materials is a major factor affecting housing delivery in 

developing countries. Further, the increasing rate of building collapse makes it even more costly 

(lives and properties) and worrisome. Engineers and building contractors have speculated that one of 

the causes behind these problems could be the presence of coarse aggregate coatings in the locally 

available gravel. Concrete cubes and beams were made with unwashed gravel (from three sources-

Abeokuta, Sagamu and Ikorodu, all in Nigeria), washed gravel and crushed granite stone as coarse 

aggregates at constant water cement ratio of 0.60 and mix ratio of 1:2:4 to investigate the effect of 

aggregate coatings on fresh and hardened concrete properties and durability.  

The results of the tests showed that the presence of clay coating with p200 value of 1.3% 

causes a reduction in the workability of the resulting concrete and increase in the air content. The use 
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of unwashed gravel in concrete caused greater deflection in the resulting beam and a reduction of up 

to 27.3% and 55.4% in crushing and tensile strengths respectively, when compared to the concrete 

with washed gravel. However, the presence of dust in the granite concrete had no significant adverse 

effect on the air content and workability of the resulting concrete when compared with washed gravel 

concrete for which they both have shear slump. Conversely, the presence of granite dust caused a 

7.3% reduction in compressive strength and a 15.2% reduction in the flexural strength values as 

compared to those of washed gravel concrete. 

 

Keywords: Unwashed Gravel Concrete, Crushed Granite, Aggregate Coating, Workability, 

Compressive Strength, Tensile Strength, Deflection, Air Content. 

 

1.0 INTRODUCTION 

In recent studies, some concrete, batches mixed with coated gravel, have suffered from low 

early compressive strength and premature cracking around the face of the aggregate by reducing the 

aggregate cement paste bond and disrupting the air void system (Gullerud 2002). Engineers and 

building contractors have speculated that one of the causes behind these problems could be the 

presence of coarse aggregate coatings with microfines contents under the P200 specification limit. 

Additionally, the presence of microfines in unwashed gravel causes stiffness in the mixture which 

leads to increase in the water content to achieve the desired workability for the concrete mix. This 

threatens the strength and quality, amongst other properties of concrete (Munoz et al 2007).    

Clayton (2007) suggests that particle shape, and particularly the presence of platy particles, can 

have important influences on the mechanical behaviour of soils. He recognised three aspects of 

particle shape; roughness, roundness and form. Several studies were done to investigate the effects of 

clay microfines in the cement paste, particularly where the microfines were present in sand and 

gravel (between 10 - 20% of p200). Ahn et al (2001) assessed the clay contents by the modified 

methylene blue methods and the results showed that clays increase the demand of water in mortar 

samples. The necessity of satisfying this water demand resulted in lower compressive strength and 

higher shrinkages. In this study, the water demand of clay minerals was related to their specific 

surface. The highest water demand was observed in clays having the largest surface areas (He et al 

1995).  

Gravels dug from lagoon and rivers are found to contain chemical compounds mostly chlorides 

due to the encroachment of the sea water. Salau (2008) found that the presence of Chlorides have no 

adverse effect on the concrete properties but have significant contribution in the corrosion of steel 

reinforcement. Gullerud and Cramer (2002) concluded that most coarse aggregate coatings are 

harmless. While aggregate coatings provided no evidence of disruption of the aggregate-cement 

paste bond, clay coatings showed tendencies near the p200 threshold of 1.5 percent to concentrate air 

voids around coarse aggregate particles, disrupting the air void system. Clay coatings also 

significantly impact workability and require field additions of water with potential to weaken 

concrete performance. 

Gravel, being natural aggregates dug from the ground, contains organic impurities in the form 

of silt and clay. These microfines have deleterious effect on the concrete strength and durability. The 

amount of micofines may have no effect on the Aggregate Impact Value and the Aggregate Crushing 

Strength. However, the water content of the concrete mix is increased for a given workability due the 

presence of the coating on the aggregates. The presence of chemicals (e.g. chlorides) only leads to 

the corrosion of the reinforcement. This research is therefore necessary to evaluate the effectiveness 

of washing the source gravel used as coarse aggregates in concrete with respect to the strength and 

durability. 
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The purpose of this work is to investigate the extent and mineralogy of aggregate coatings in 

unwashed gravel, commonly used for construction in Lagos State, Nigeria and determines their 

effects on concrete strength and durability. In the study, the effects of the coatings were measured by 

comparing the performance of concrete cube and beam samples made with washed, unwashed and 

crushed granite as coarse aggregates in the respective mixes. The effects of the microfines on the 

stiffness of the various fresh concrete samples were determined by measuring the workability at 

constant water-cement ratio.  

 

2.0 MATERIALS AND EXPERIMENTAL PROCEDURE 

The gravel source examined in this study is limited to bank gravel, where coatings are 

perceived to exist. Most of the samples were taken from stockpiles of 20 mm maximum size. Two 

control samples were used, first with properly washed gravel from same stockpiles as the Test 

samples. As a result, the amount of material passing the No. 200 sieve was collected and weighted as 

percentage by mass. The second sample was made with crushed stone aggregates (granite) of 20mm 

maximum size. The same fine aggregate (river sand) was used in every concrete batch; however, the 

extent of any fine aggregate coatings was neither measured nor considered when analyzing concrete 

performance.  

The performance of concrete mixed with the coarse aggregates were examined in laboratory 

conditions in batches at constant water-cement ratio of 0.6, mix ratio of 1:2:4 

(cement:granite/gravel:sand) by weight and a target air content of 6% respectively for washed, 

unwashed gravel and crushed granite stone concrete. Preliminary tests conducted include Aggregate 

Impact Test and Particle size distribution on the coarse aggregates, Microfine Coating Monitoring 

Tests and Methylene Blue Adsorption Test on microfine coating (p200 material), slump and air 

content measurements on fresh concrete and compressive strength on hardened concrete samples.  

 

2.1 Characterization of Natural Coatings 

The characterization tests described in this work are chosen to measure the properties of the 

aggregate coating. The tests conducted include visual examination, material passing p200 sieve and 

methylene blue adsorption. For many of the tests, only indirect measurements could be made, since 

the test results have not been directly correlated to the property tested or intricacies in the test 

complicate the measurement. 

The p200 % values, which measure extent on coating adhering of the surface of the coarse 

aggregates (unwashed gravel), are obtained for three different locations in Ogun State of Nigeria 

(Sagamu, Abeokuta and Ikorodu), from which gravel is usually collected for use in Lagos State. 

 

2.1.1 Cleaning Coarse Aggregates and Methylene Blue Adsorption Test 

Several tests are available to characterize the nature of aggregate coatings. Although some of 

these tests are currently being used to monitor the cleanliness of coarse aggregates, the majority are 

adaptations of fine aggregate tests or are only used as research tools. The coatings of the coarse 

aggregate samples were characterized with current most popular monitoring tests such as, p200 and 

MBV. Finally, a combination of results from p200 and Methylene Blue Value (MBV) known as 

Modified Methylene Blue Value (MMBV) were evaluated by Gullerud (2002).The tests were 

conducted on the aggregate coatings. 

For each methylene blue adsorption  test, 10g of the removed p200 material was dispersed in 

30 g of distilled water using a magnetic stirrer. The suspension was then titrated with a 5-mg/ml 

methylene blue solution added from a burette in 0.5-mL increments. After the suspension was stirred 

for 1 minute, a drop of the slurry was sampled using a glass stirring rod and placed on a piece of 
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filter paper to observe the appearance of the drop. A light blue radiance around the drop indicated 

that the suspended fines were no longer absorbing dye, i.e. the endpoint of the titration. The 

Methylene Blue Value (MBV) and Modified Methylene Blue Value (MMBV) were then determined 

using equations (2.1) and (2.2) respectively. 

 

     
                                         

           
                                        (2-1) 

      
      

   
  x  MBV                                                                     (2-2) 

 

2.1.2 Gravimetric Method of Measuring Air Content  

The exact air content is extremely important as it affects the various properties of concrete. If 

the amount of air entrained in a mix differs widely from the design value, the properties of the 

concrete may be seriously affected. Gravimetric method was the first to be used and it did not require 

any special equipment. The procedure was principally one of determining density of fresh concrete, 

compacted in a standard manner. This was then compared with the theoretical density of air-free 

concrete, calculated from the mix proportions and specific gravities of the constituent materials 

making the concrete.  

 

2.2 Compressive and Flexural Strength Tests  

The compressive strength of every concrete batch (washed gravel, unwashed gravel or crushed 

granite) was determined by testing 4Nos 150 mm concrete cubes each after 7, l4, and 28 days of wet 

curing. During testing, specimens were loaded under axial compression at a constant rate of 

13 N/mm
2
/min. After the cube failed, the maximum compressive stress in the concrete was 

calculated. Figure 1 shows the set-up for the structural test for 150 mm x 150 mm x 770 mm beam 

which was under three-point loading 

 

 

 

 

 

Figure 1: Set-up for Flexural Testing 

 

3.0 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Effects of Coating Characterization  

The p200% values for different locations are as shown in Table 1. The rule of thumb regarding 

the use of plasticity test in the description of the mineralogy of coarse aggregate coating is that once 

the microfines percent, p200 is less than1.5%, then the clay can be considered non-plastic.  

 Load 

50 

 Fixed  

  Support 

Load 

Spreader 

Roller 

Support 

I-Beam 

 

L/3 = 223mm 

Dial guage 

50 50 

111.5 223 111.5 223 

d 
= 

15
0 

L = 670mm 



 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 

 

238 

The methylene blue values, as shown in Table 1, confirmed the differences in mineralogy 

between the coatings found in these three localities, which are the major sources of gravel for 

concrete works in Lagos State. 

 

Table 1: Microfines Coating and Methylene Blue Values 

Location Sagamu Abeokuta Ikorodu 

Total Weight of Sample (g) 200 200 200 

Weight of dried Sample after Washing (g)  198.0 198.2 196.0 

Weight of microfines (passing 200μm sieve) (g)  2.0 1.8 4.0 

% Microfines (p200*)  1.0 0.9 2.0 

Methylene Blue Value (MBV) (mg/g) 8.5 9.0 10.5 

Modified Methylene Blue Value (MMBV) (mg/g) 0.085 0.081 0.21 
 

*p200% = percentage passing the 200 micron sieve size 

 

The low p200 percentage of the Sagamu Source aggregate (p200 percentage was 1.0 %) 

indicates that only a small amount of clay material adhered to the aggregate surface. This is 

significantly lower than the specification limit of 1.5% (American Society for Testing and Materials, 

ASTM C33); it is unlikely that the coating would cause any adverse changes in the concrete 

properties. Its low methylene blue value of 8.5mg/g when compared to the 10.0 mg/g limit (Pike 

1992) suggests that the coating is predominantly dolomite and provides further evidence that the 

coating is harmless. This carbonate material may even be beneficial to the concrete performance, 

given that no clay was detected in the coating, as suggested by Gullerud (2002).  

The methylene blue value of the Abeokuta aggregate (9.0mg/g) implies that the Source coating 

contains moderate amounts of clay material. However, it is uncertain, if the coating is harmful 

because the methylene blue value of 9.0 mg/g does not warn of any deleterious effects. The p200 

percentage is even lower than that of Sagamu gravel. 

The high p200 percentage (2%) of the Ikorodu Source aggregate indicates that considerably 

high amount of clay material adhered to the aggregate surface. Since this is significantly higher than 

the specification limit of 1.5%, it is likely that the coating would cause noticeable changes in the 

concrete properties. The corresponding high methylene blue value of 10.5 mg/g, which is higher than 

the 10.0 mg/g limit, suggests that the expected performance of the resulting concrete may not be 

acceptable and thus provides further evidence that the coating might be offensive. Generally, 

microfines percent for gravel commonly used in Lagos is 1.3%, (taken as the arithmetic average of 

microfines percent from Sagamu, Abeokuta and Ikorodu ) while the methylene blue value of 

9.3 mg/g which implies that the clay is non-plastic and non deleterious. 

 

3.2 Workability of Concrete 

The results of the slump tests in Table 2 suggest that, at constant water-cement ratio, microfine 

coatings can affect concrete behaviour by increasing the water demand of the concrete. For the batch 

mixed with the unwashed gravel aggregates, concrete workability appeared to decrease by 8.5 cm, 

less than for washed gravel concrete, as the extent and clay content of the coating increased. The 

surface area of silt and clay-sized particles is significantly larger than the surface area of sand or 

gravel (Ahn et al 2001).  

 



 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 

 

239 

In unwashed Gravel Concrete, a low value of slump (0.9 cm) was observed in the concrete 

batches of the coated aggregate series for gravel, implying that the clay coating have large water 

absorption. This result was expected since the adherent material was well within the p200 

specification (1.3%) and the clay content, as measured by the methylene blue value (9.3 mg/g), was 

high. A high shear slump was observed in the washed Gravel Concrete, since there is little or no 

presence of aggregate coating on the washed gravel aggregate to absorb the free water available; 

hence, the increase in workability. Although, there was no microfines present in the granite aggregate 

but the lower value of slump compared to that from washed gravel indicate the presence of dust 

resulting from crushing during the production process; while the decrease in slump matched the 

expected effects due to the presence of dust coatings.  

 

3.3 Air Content in Fresh and Hardened Concrete 

Due to the fact that concrete has several statistical variables, mixing parameters such as air 

content and water-cement ratio were carefully controlled throughout the testing program by the 

measurements of constituent materials during the batching process, to isolate the effects of aggregate 

coatings. Each concrete batch was proportioned with a target air content of 6%, a mix ratio of 1:2:4 

and a fixed water-cement ratio of 0.6. The results of density and air content for fresh and hardened 

concrete, with the different aggregates are shown in Table 2. 

 

Table 2: Slump and Air Content Results in Fresh and Hardened Concrete 

 Type of Coarse Aggregate 

Unwashed Washed Granite 

 Gravel 

Concrete 

Gravel 

Concrete 
Concrete 

Slump Value (cm) 0.9 9.4 8.5 

Slump Type True Shear Shear 

Weight of Fresh Concrete (Kg) 7.8 8.0 8.0 

Density of Fresh Concrete (Kg/ m
3
) 2311.1 2370.4 2370.4 

Density of Air-Free Concrete (Kg/m
3
) –BS 648* 2400 2400 2400 

Hardened Concrete Air Content (%) 4.1 2.8 3.1 
 

* BS 648 - 1964 = British Standard Schedule of Weights of Materials 

 

Table 3 also showed that the fresh concrete properties of the washed gravel concrete and that of 

granite concrete did not vary significantly. However, there appears to be small deviations between 

the fresh and hardened air contents measured for the three batches with a maximum difference of 

0.9%.  

 

3.4 Compressive Strength Test 

Table 3 shows the compressive strength of concrete with different coarse aggregates and ages. 

The compressive strengths were higher for the washed gravel and granite aggregate batches than for 

the unwashed aggregate batch by 37.6% and 27.6% respectively. These results were not surprising as 

can be due to the fact that the washed aggregate concrete is free from adherent microfines coating 

and thus performed better than the unwashed aggregate concrete. Also, the extent of the coating in 

the unwashed gravel (p200 = 1.3%) was near the threshold of 1.5% and the mineralogy of the 
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coating indicated that it was clay. Lastly, the fact that the clay coatings worsen the quality of the 

aggregate-cement paste bond and disrupt the air void system by concentrating air voids around 

coarse aggregate particles. 
 

Table 3: Average Compressive Strength (N/mm
2
) 

Concrete  

Type 

                 Age 

Density (kg/m
3
) 

Cube Compressive 

Strength (N/mm
2
) 

Deflection of Beams 

7 days 14 days 28 days 7 days 14 days 28 days 
Failure 

Load (N) 

Max. Deflection 

(cm) 

Washed Gravel 2315 2322 2368 13.5 19.7 21.0 132 0.36 

Washed Gravel 2374 2379 2385 21.2 27.1 28.9 296 0.33 

Granite 2371 2380 2382 19.3 24.9 26.8 251 0.26 

 

The differences in compressive strengths between the coated and washed aggregate batches, as 

shown in Figure 2, generally agree with the strength losses predicted by Pike (1992). The most 

notable changes in strength were observed for the batches in the Unwashed Aggregate Series, In 

unwashed gravel concrete (UGC), the presence of 1.3% clay coating produced a 27.3% decrease in 

concrete compressive strength relative to the washed aggregate batch. In the granite concrete (GC), 

the strength, though higher than that of UGC Batch, but unexpectedly lower than for washed gravel 

aggregate series by 7.3%. This may have been as a result of granite dust generated during the 

production process of the coarse crushed granite aggregate. These results suggest that the clay 

coatings were more detrimental to concrete strength than the granite dust.  
 

 

Figure 2: Compressive Strength of Different Concrete at Various Ages 

 

3.5 Flexural Strength Test 

Flexural cracks form when the tensile stresses due to bending from the loading exceed the 

flexural strength of the concrete; when the maximum tensile stress in the untracked beam reaches the 

modulus of rupture, the concrete cracks. Cracks are assumed to extend from the tension face to the 

neutral surface, which is the same as assuming that the concrete below the neutral surface has zero 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 5 10 15 20 25 30 

C
o

m
p

re
ss

iv
e

 S
tr

e
n

gt
h

 -
 N

/m
m

2 

Age of Concrete - (days) 

UGC 

WGC 

GC  



 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 

 

241 

tensile strength. After cracking, it is still assumed that plane sections remain plane, so that there is 

still a linear strain distribution through the depth of the beam. When the crack develops, there is a 

sudden increase in the maximum stresses in the concrete and which results in the fracture and failure 

of the beam section. 

In this study, there were no visible cracks in the test specimens before failure owing to the fact 

that there were no reinforcements in the beams and the rate of loading from the Hydraulic Jack was 

continuous. The fracture surfaces were vertical at failure under the external applied loads. There was 

no significant difference in the maximum deflections measured with the dial gauges were the same in 

the Washed (0.33 cm) and Unwashed Gravel Beams (0.36 cm), indicating that the presence of clay 

coating has no considerable effect on the deflection characteristics of concrete. Granite Concrete 

Beam has lower value of deflection (0.26 cm), likely due to the presence of improved bond strength 

between cement paste and granite aggregate particles.  

Table 3 also shows the values of the Failure loads and the corresponding deflections for the 

various aggregate types. The Failure load for the unwashed gravel concrete (132 N) is much lower 

than that of washed gravel concrete (296 N) due to the presence of clay coating. Also, washed gravel 

concrete has higher failure load (296 N) than that of granite concrete (251 N) due to the presence of 

granite dust. This implies that the presence of aggregate coatings in the unwashed gravel concrete 

reduces the flexural strength due to the reduction in the interfacial strength. This may be due to the 

fact that when concrete bleeds, the rising bleed water is often trapped within the coarse aggregate 

particles, thus weakening the interfacial zone between the cement paste and aggregates. Also, 

interaction between the cement paste and coarse aggregate coatings which continues after hardening 

may result in the expansion and cracking of concrete, thereby reducing the flexural strength.     

 

4.0 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The mineralogy of the aggregate coatings found in the natural gravel locally available for use 

in Lagos State, Nigeria is clay (p200=1.3% averagely) but not harmful (MBV = 9.3%).  

The test results of the aggregate coatings indicate that aggregates with clay coatings (MBV 

near 10mg/g) and a p200 percentage near 1.5% can potentially produce noticeable changes in slump 

and durability. Thorough washing of the gravel should be done whenever the clay coating present 

has MBV > 10mg/g and a p200 value above 1.5%. Otherwise, granite should be used as coarse 

aggregates. 

The beam samples used for this study were unreinforced and the results showed that the 

presence of aggregate coatings in the unwashed gravel concrete reduces the flexural strength by 

55.4% when compared to the washed gravel concrete. However, the presence of granite dust may be 

responsible for the slight reduction in the flexural strength of granite concrete by 15.2% when 

compared to washed gravel concrete. 

The following are hereby recommended in the use of natural gravel as the coarse aggregates in 

concrete construction works. 

a) The water-cement ratio of the mix should be monitored to optimize between strength and 

workability (since the presence of microfines increases the water demand). 

b) If cost and difficulty of washing the aggregates will not be commensurate with the desired 

strength and durability, then granite aggregates should be used. 
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БЕТОН С ЧАСТИЧНА ЗАМЯНА НА ГРАНИТА ОТ БЛАГОРОДНА СТОМАНА (SS) 
 

Салау М. А., Олонаде K. A., Аджибой O. С. 
 

Резюме 

В тази статия основният въпрос е свързан с определяне процентното съдържание на 

благородна стомана (SS), което може да замени съдържанието на гранит, при направата на 

бетон с подходяща якост. Бетонната смес е в тегловно съотнишение 1:2:4 (цимент: пясък: 

гранитогрес/стомана) и с водоциментно отношение 0.65. Гранитът, частично се заменя, от 

стомана между 5 и 30% със стъпка от 5%. Бетонни кубчета с размери 150 mm, са изготвени и 

отлежават в питейна вода в продължение на 3, 7, 14, 21 и 28 дни. На съответната възраст са 

определени обработваемостта, плътността и якостта на натиск. Резултатите показват, че 

повишаването на обработваемостта, нараства пропорционално с наличието на SS в сместа, 

поради относително по-високата й повърхностна площ. Установено е, че обемнана плътност 

на SS е в подобна на тази на тежките агрегати (7800 kg/m
3
), което от своя страна увелечава 

плътността на конкретните пробни тела, съдържащи благородна стомана. Обратно, якостта на 

натиск намалява с увеличаване на съотношението SS / гранит в сместа. Установено е, че при 

замяна на гранит до 15% със стомана, якостта на натиск е съизмерима с тази на обикновен 

бетон. Изследването показва, че замяната на гранит с благородна стомана в границите до 15% 

може да се използва за производство на бетон с приемлива якост, но остава неразрешен 

екологичния проблем, свързан с благородната стомана. 
 

Ключови думи: благородна стомана, бетон, якост на натиск, обработваемост и плътност 

 

PERFORMANCE OF CONCRETE MADE FROM PARTIAL 

REPLACEMENT OF GRANITE WITH STEEL SUAVE 
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Abstract 

The focus of this paper was to determine the adequate percentage of steel suave that could 

replace granite to produce concrete of adequate strength. Concrete of mix proportion 1:2:4 (cement: 

sand: granite/steel suave) was batched by weight with water-cement ratio of 0.65. Granite was 

replaced, partially, with steel suave (SS) at the replacement levels between 5 and 30% at an interval 

of 5%. Concrete cubes of sizes 150 mm were cast and cured in fresh water for durations of 3, 7, 14, 

21 and 28 days. Workability, density and compressive strength were determined. The results showed 

that workability increased with increase in proportion of SS in the mix due to its relative higher 

surface area. Bulk density of SS was found to be in the category of heavy aggregate (7800 kg/m
3
), 

which made the density of the concrete specimen increased with increase in SS. Similarly, the 

compressive strength increased with increase in SS/granite over what was obtained for normal 

concrete; but no appreciable change in strength was noticed when more than 20% SS was used. The 

research concluded that replacing granite with SS up to 20% could be used to produce concrete of 

acceptable strength, apart from solving environmental nuisance of steel suave.  
 

Keywords: Steel suave, concrete, compressive strength, workability and density. 
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INTRODUCTION 

Use of solid waste materials as partial/full replacement of conventional aggregate in concrete 

production has been subject of research in recent times. The aims are multifaceted. It is a means to 

re-use huge amount of solid wastes that are continuously generated due to industrialization with a 

view to ensuring sustainable environment. Secondly, granite, which is a natural material, is not 

replaceable once quarried and used; thus, it is not sustainable. Reduction in its usage by substituting 

it with waste materials has potential to alleviate environmental hazards associated with quarrying of 

granite. In addition, use of non-convectional aggregates reduces the cost of concrete (Mannan and 

Ganapathy, 2002). Different waste materials have been used to demonstrate their performance in 

concrete. 

Salau et al. (2013) investigated the use of steel slag as coarse aggregate in concrete. Steel slag 

was used to replace granite at replacement levels between 0 and 100% at an interval of 20% for 

different mixes. They showed that 60% replacement of mix ratio 1:2:4 gave strength adequate for 

structural application, while 1:3:6 mix ratio gave lower strength, compared to the control. However, 

durability properties were not studied. Palm kernel shells have also been extensively used as partial 

replacement of coarse aggregate in concrete with positive results, especially in agrarian nations 

(Alengaram et al., 2008; Jumaat et al., 2009). In the work of Jin et al. (2000), waste glass was used 

as partial replacement of natural aggregate in Portland cement concrete with strength properties 

comparable to the normal concrete (control). Also, Manso, et al. (2004) carried out an experimental 

work on properties of concrete containing oxidizing electric arc furnace (EAF) slag as fine and 

coarse aggregate. Durability characteristics like soundness, leaching test, accelerated ageing test 

were also investigated along with the mechanical properties. 

They reported that EAF slag concrete was found to be acceptable. 

In the same vein, Zeghichi (2006) reported that when between 30% and 50% granulated blast 

furnace (GBF) slag replaced coarse aggregate in concrete, their strength (compressive, flexural and 

tensile) were enhanced. However, total substitution (100%) had its strength reduced by 38% when 

compared with natural aggregate concrete. 

Steel suave is a by-product produced during machining of steel. It is generated in large quantity 

with virtually little or no benefit except that they are stockpiled and left to rust away, where it is 

dumped.  When rain fall, the rusting layer dissolved in water and leached into the soil; contaminating 

it, which eventually contribute to the quantity of solid metal in underground and surface water at the 

vicinity of the site. Re-using steel suave in concrete will not only eliminate these hazards but also 

reduce the quantity of natural aggregate (granite) consumed.  

In this paper, physical properties of steel suave and its effect on grading of the aggregates were 

studied. Workability, density and strength of concrete containing different proportion of steel suave 

were also investigated.      

 

MATERIALS AND METHOD 

Materials and mix proportions   

Type I ordinary Portland cement was used as binder in the study. River sand and granite were 

used as fine and coarse aggregates, having nominal maximum sizes of 3.18 mm and 12.5 mm, 

respectively. Steel suave, which was used as partial replacement for granite, was obtained from 

Mechanical Engineering Workshop, University of Lagos, Nigeria. Mix ratio of 1:2:4 (Cement: Sand: 

Granite/Steel suave) was adopted and batched by weight, while water-cement ratio of 0.65 was used. 

Granite was replaced with steel suave in proportion of 5, 10, 15, 20, 25 and 30% of weight of granite. 

Potable water was used for mixing.  
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Methods 

Physical properties (specific gravity, bulk density and water absorption capacity) and sieve 

analysis of the aggregates were conducted in accordance with BS 1377 and the subsequent grading 

coefficients were determined. Also, slump and compacting tests were performed on all the concrete 

mixes to determine the effect of steel suave (SS) on the workability of the fresh concrete. This was 

carried out in line with the provisions of BS 1881 (2). Concrete cubes of sizes 150 mm were cast and 

cured in fresh water for 3, 7, 14, 21 and 28 days; at the end of each curing ages, the cubes were 

weighed and compressive strength was determined. Average of three readings was noted.   

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Aggregate Characterization 

Table 1 shows the results of the tests conducted to determine the physical properties of the 

aggregates at air-dry condition. It is shown that the specific gravity of sand is 2.45 while steel suave 

has specific gravity of 7.56, which is about three times that of the granite. This effect is evident in 

their bulk density values, with steel suave having a bulk density of 7800 kg/m
3
, which is about five 

times that of the granite (1690 kg/m
3
). Since steel suave has specific gravity different from the 

granite it is replacing, this will cause the volume of concrete to change for the same batch mass of 

granite depending on the proportion replaced. Generally, the absolute volume of the aggregate with 

higher specific gravity, in this case steel suave, will be lower than that of granite. Also, as steel suave 

replaces granite, the concrete density changes. It is interesting to note that the specific gravity of an 

aggregate is not a measure of its quality, but a variation in the specific gravity may indicate a change 

in the aggregate characteristics (ACI E1-07). For the purpose of classification, as specified by ASTM 

C136, steel suave may be classified as heavy weight aggregate while both sand and granite are in the 

range of normal weight aggregate (1200 to 1750 kg/m
3
). As per aggregates’ ability to absorb 

moisture, steel suave has relative low water absorption coefficient compared to that of sand and 

granite, indicating that less water would likely be required to produce the concrete containing higher 

proportion of steel suave compared to what would be needed for normal concrete (0% steel suave). 

The results of the sieve analysis conducted on the aggregates are plotted, as particle size 

distribution curves, and shown in Figure 1.  It is observed that the sand and granite are within the 

limit of fine and coarse aggregates recommended for concrete production, as more than 90 % of the 

granite passes 12.5 mm and about 90% was retained on sieve size 4.75 mm (Sieve No. 4), while 

above 98% of the sand passes it (Sieve No. 4) but less than 5% (3%) were retained on sieve size 0.15 

mm (Sieve No. 100) and none was retained on sieve size 0.075 mm (Sieve No. 200), indicating that 

there is no microfines, like clay and silt, in the aggregate. As for the steel suave, 100% passes sieve 

size 12.5 mm and 75% was retained on sieve size 4.75 mm (Sieve No. 4) with less than 8% retained 

on sieve size 2.36 mm (Sieve No. 8). 

Table 1: Properties of Aggregates 

Parameters Sand Granite Steel Suave 

Physical 

Specific Gravity 

Water Absorption (%) 

Bulk Density (kg/m
3
) 

Surface Area (m
2
/kg)  

 

2.45 

22.50 

1520 

8.9 

2.68 

14.20 

1690 

4.5 

 

7.56 

5.35 

7800 

5.3 

Grading Coefficients 

Coefficient of Curvature (Cc) 

Coefficient of Uniformity (Cu) 

Fineness Modulus 

 

0.9 

1.1 

2.0 

 

0.8 

1.1 

6.0 

 

0.7 

2.0 

5.7 
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According to ASTM C33, steel suave could still be classified as having particle sizes within 

the limits of coarse aggregates for concreting (2.36 to 37.5 mm). The steel suave appears to contain 

particle sizes which could be assumed to be between those of the granite and sand as shown in Figure 

1. Grading coefficients of the aggregates, as determined from their particle size distribution curves, 

are shown in Table 1. They indicate that they are well sorted aggregates. Also, the fineness moduli 

(FM) are within the limits specified (ASTM C125).   

 

fine medium coarse fine medium coarse fine medium coarse
COBBLESCLAY

SILT SAND GRAVEL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
Sand Granite SS

6
3
 

1
5
0
 

2
1
2
 

3
5
0
 

4
2
5
 

6
0
0
 

1
.1

8
 

2
 

3
.3

5
 

5
 

6
.3

 

1
0
 

2
0
 

1
4
 

2
8
 

3
7
.5

 

5
6
 

6
3
 

7
5
 

B.S. Sieve Nos. (micrometer) Aperture Size (millimetre) 

P
E

R
C

E
N

T
A

G
E

 P
A

S
S

IN
G

 

 
 

Figure 1: Particle-Size Distribution of the Aggregates (Sand, Granite and SS) 

 

Workability 

The results of slump and compacting factor tests conducted on the concrete mixes containing 

various quantities of SS at constant water-cement ratio of 0.65 are summarized in Table 2.  It is 

observed that the slump decreases as the quantity of SS in the mix increases. Observation of the 

values shows that about 35% of slump was loss, when steel suave replaces granite up to 30%. The 

possible reason for this behaviour (loss in slump) could be attributed to the fact the surface area of 

SS is higher than that of the granite, which it is replacing (Table 1). Hence, the more the quantity of 

SS present in the mixture the higher the surface area of the overall aggregates and subsequently more 

water would be used up. Another possibility could be the shape and texture of the steel suave, which 

is round, curl and rough. This trend is further supported by the compacting factors obtained for the 

concrete mixes. What is most interesting in these results is that the presence of steel suave, even up 

to 30% replacement level, does not affect the slump type nor slump class, as all the concrete mixes 

are of true slump and within medium slump (60 – 130 mm) that is acceptable for general concrete 

work (Domon, 2003). 
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Table 2: Slump of Fresh Concrete at Different Content of SFP 

Quantity of 

Steel Suave (%) 

Slump Compacting 

Factor Value (mm)   Type               Class 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

126                True              Medium 

102                True              Medium 

95                  True              Medium 

92                  True              Medium 

84                  True              Medium 

80                  True              Medium 

78                  True              Medium 

0.91 

0.89 

0.85 

0.83 

0.80 

0.78 

0.78 

 

Effect of Steel Suave on Density and Absolute Volume of Concrete  

Table 3 summarizes the densities and absolute volume of the SS/granite concrete. The results 

of the density show that minimum density obtained is 2345 kg/m
3
 for normal concrete (0% SS) while 

maximum is 2735 kg/m
3
 for concrete containing 30% SS, which is about 16% higher than that of the 

normal concrete. This indicates that density increases with increase in proportion of the quantity of 

steel suave in the concrete. The reason may be due to its relative higher specific gravity (7.60) over 

that of the granite (2.65). Another factor that could be responsible for this may be its lower fineness 

modulus (Table 2), which makes it to fill the void that exists between the sand and granite; thus 

ensuring adequate packing. Meanwhile, apart from concrete containing 30% SS, other concrete 

mixes could be grouped under normal weight concrete. It is important to note that, since the use of 

steel suave as coarse aggregate influences the density of concrete, care must be taken to ensure 

proper proportion to use where specific density is required for a given construction work. However, 

observing the densities along the curing ages shows that there is no particular trend. It could be that 

curing ages does not appreciably affect the density of the concrete.   
 

Table 3: Density and Absolute Volume per Batch of Concrete 

Containing Various Amounts of SS 

 

Quantity of 

Steel Suave (%) 

Density (kg/m
3
) 

Absolute 

Volume (m
3
) 

Curing Age (Days) 

3               7               14               21         28 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2350       2345          2355        2350          2356 

2445       2455          2440        2445          2420 

2465       2480          2447        2453          2558 

2486       2543          2545        2535         2534 

2538        2555          2549        2562         2576 

2570       2588          2608        2655          2690 

2705       2728          2715        2720          2735 

1.059 

1.043 

1.027 

1.011 

0.995 

0.978 

0.962 

 

Furthermore, inclusion of SS also changes the absolute volume of the concrete as shown in 

Table 3. According to ACI E1-07, absolute volume of concrete refers to the space occupied by the 

aggregate particles alone; that is the volume of solid matter and internal aggregate pores, excluding 

the voids between particles. The results show that the absolute volume reduces from 1.059 m
3
 for 

normal concrete (0% SS) to 0.978 m
3
 when granite is replaced with SS by 30%. Critical observation 

of the results shows that for every increase in SS by 5%, the absolute volume reduces by 0.016 m
3
 

(about 1.5%). The implication is that, since concrete is sold in volume, there could be possibility of 
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supplying concrete in less quantity than required, when SS replaces granite. Thus, there is economy 

in the use of SS/Granite concrete. 
 

Effect of Steel Suave on Compressive Strength 

Compressive strength is the most important property of concrete and influenced by a number 

of factors in which aggregate type, shape, texture and grading are prominent ones. Figure 2 depicts 

how substituting granite with steel suave as coarse aggregate influences compressive strength of the 

concrete produced. It is observed that concrete containing SS has higher strength, compared to the 

normal granite concrete, and it increases with increase in the proportion of SS for all the curing ages. 

With 28-day strength as reference, the normal concrete (0% SS) has the least strength (20.56   
   ), when compared to the 5% SS strength, which is about 97% of it, while it is 95%, 93% and 

92% of the strength of the concrete containing 10, 15 and 20% SS, respectively (Table 4).  
 

 

Figure 2: Compressive Strength of Concrete Mixes with Different Quantities of SS 
 

Also, 25 and 30% SS concrete have strength higher than that of the normal concrete by about 12 

and 13%, respectively. The reason for the increase in strength noticed, as the quantity of SS increase, 

could be due to its contribution to increased density of concrete. Meanwhile, steel is generally 

accepted as harder than granite this could also cause higher strength observed in concrete containing 

SS as compared to normal granite concrete. However, it appears that there is no appreciable 

difference in the strength of 25% SS and 30% concrete (2% difference).   

 

Table 4: Compressive of SFP Concrete at Different Curing Ages 

Quantity of 

Steel Suave (%) 

Compressive Strength       ) 

Curing Age (Days) 

3                    7                   14                   21                     28 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

11.82              14.78            15.73           17.81               20.56 

12.03              15.07            16.24           18.52               21.05 

12.62              15.75            17.36           19.57               21.56 

13.29              16.53            17.78           20.48               22.02 

14.44              17.09            18.59           21.05               22.36 

14.56              18.28            20.04           21.75               23.03 

14.67              18.54            20.22           22.05               23.23 
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Since, SS is likely to contain more iron, which could corrode in the presence of moisture; care 

should be taken in using large quantity of it in concrete. However, the optimum amount that could be 

used without detrimental effect in terms of corrosion is still a subject of further research. Hence, 

based on compressive strength requirement, up to 20% of steel suave could be used as replacement 

for granite. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION 

The properties of steel suave and its suitability as partial replacement for granite in concrete 

production were investigated. The following conclusions are arrived: 

I. Steel suave is curl, round and heavy material with specific gravity of 7.80 compared to 

the granite it replaces, which has its specific gravity to be 2.68. Its bulk density (7800 

kg/m
3
) is higher than the maximum density recommended for normal weight aggregate. 

Hence, it can be categorized as heavy weight aggregate.  

II. Slump and compacting factor reduce with increase in proportion of SS in the mix, but the 

slump was in the medium class and true slump was achieved for all the mixes. 

III. Steel suave contributes to increase in concrete density but the absolute volume of the 

concrete reduces by 1.6% for every 5% of granite replaced by SS. Compressive strength is 

also enhanced with increase in content of SS in the concrete. Steel suave can be considered 

as material for partial replacement of granite in concrete production. 

IV. For adequate strength, an optimum of 20% of granite is recommended for replacement by 

steel suave. 
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ЗАКОНИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И АВТОРСКО ПРАВО РУШАТ 

АРХИТЕКТУРНОТО НАЧАЛО В ПРОЕКТИРАНЕТО 

 

Л. Сиврев 
1
 

 

Резюме 

Законът за Обществените поръчки, обединен с условието за „строителство до ключ” и 

тенденциозно създадените от Инвеститора допълнителни критерии за проектанските 

колективи, премахва конкурсното начало за „бедната” архитектурна гилдия и обрича 

възможно участие за начинаещите архитекти само като безимени чертожници. 

„Авторското право” реално също е унищожено в архитектурата със съществуващите 

условности в Закона.  

Ще бъде направен анализ и предложение за промени на примера на Обществените 

поръчки за „Централна ЖП гара в София” и „Проектиране на интермодален терминал Варна”. 

Изискванията към участниците в тези търгове са изключително тежки и бюрократични. Те са 

свързани и с финансов оборот и филтрират само най-големите играчи. Понятията "технически 

спецификации" и "проектно предложение" в случая означават представяне на архитектурен 

проект в техническа фаза. Иначе не може да бъде, щом се изисква строителна стойност, по 

която ще бъде реализиран проекта. И за този огромен труд възложителя не счита за 

необходимо да осигури минимални възнаграждения, поне на допуснатите от журито проекти 

за разглеждане.(само от лихвите на гаранционните суми, които се държат в банките по 5-6 

месеца могат да дойдат тези средства). Такова обезценяване на висококвалифициран 

творчески труд няма в никоя друга професия.  

Учудващо е, че за обекти над 10 милиона лева е създаден Експертен съвет, за да ги гледа 

по законосъобразност, след като това могат да направят и съответни експерти без да се 

„съвещават“. Още по-учудващо е, че през 2003 г. в чл.141 алинея (4) e премахнат текста, 

който гласи: „Отказ за съгласуване на архитектурната част на идейния инвестиционен проект 

може да се прави и при липса на архитектурно единство или при неиздържан архитектурно-

художествен образ въз основа на мотивирано решение на общинския експертен съвет, взето с 

мнозинство над две трети от членовете му”.? 

 

PUBLIC PROCUREMENT LAW AND COPYRIGHT RUIN 

THE ARCHITECTURAL BASIS IN DESIGN 

 

L. Sivrev 
 

Abstract 

The Public Procurement Law, combined with the condition of "turnkey" and deliberately 

created by investors additional criteria for designers teams removes competitions for the "poor" 

architectural profession and dooms possible involvement of novice architects only as nameless 

draftsmen. The "Copyright" is also destroyed in the architecture with existing conventions in the 

Law. 

It will be analyzed and proposed changes to the example of public procurement to "Central 

Railway Station in Sofia" and "Design of an intermodal terminal Varna". 

Requirements to the participants in these auctions are extremely heavy and bureaucratic. They 

are related to the financial turnover and filter only the biggest players. The terms "technical 
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specifications" and "project proposal" in this case means the presentation of architectural design in 

the technical phase. 

This is due to the required constructions value at which the project will be realized. And fot 

this huge labor, the contracting authority does not consider it necessary to provide minimum wages, 

at least admitted the jury projects for consideration. (Only the interest of amounts held in banks 5-6 

months can come these funds). Such devaluation of highly creative work is missing in any other 

profession.  

It is surprising that for sites over 10 million lev an experts council is created to consider their 

legality, since this can make the relevant experts and not "deliberate". Even more surprising is that in 

2003. in Article 141 paragraph (4) is removed text that reads ". 

"Refusal coordination of the architectural concept of the preliminary investment project can be 

done in the absence of architectural unity or untenable architectural imagery on a reasoned decision 

of the municipal expert advice taken by a majority of two thirds of its members."? 

 

Въведение 

Но нека се спрем на някои конкретни факти около одисеята за централна гара. 

По технология в търга се преминава през три етапа: документи за подбор; техническа 

оферта; предлагана цена. Говореше се за около 40 участващи, след това, че са допуснати - 7 

(фирми и обединения с огромен потенциал). На първи и втори етап са дисквалифицирани 

петима участници. Остават само двама участника, на които офертите се отварят, както гласи 

съобщението и резултатите са следните: 

Обединение „ГБС-Централна гара София” 

Техническа оценка: 39,01 

Предложена цена: 55 962 874,21 лева без ДДС и без непредвидени разходи* 

Консорциум „Балканстрой-Реминг” 

Техническа оценка: 40,00 

Предложена цена: 63 516 493,97 лева без ДДС и без непредвидени разходи* 

Изпълнител на рехабилитацията на Централна жп гара София е Обединение "ГБС-

Централна гара София", съставено от "Главболгарстрой" АД, "Водстрой 98" АД и 

"Промишлено строителство холдинг" ЕАД. 

Ще започнем поред: 

1. Документи за подбор. При този подбор има понятие „Ключови експерти”. Те 

трябва да са проектирали и строили в областта на офертата обикновено 7-8 години и да са 

реализирали в същото направление поне 3 проекта. Събрани тези две изисквания означават 

поне 15-20 години „трудов стаж” в транспортното строителство. Не си спомням в последните 

25 години да са се проектирали и строили големи транспортни обекта у нас. Предполагам, че 

на добрите проектанти е ясно, че е еднакво трудно, но много различно е да проектираш и 

строиш летище, жп-гара, автогара, морска гара, хангар, сервиз, небостъргач, молл, технопарк  

и т.н. Според нас този критерий, меко казано, е дискриминационен и нарушава признатите от 

България и Европа  права на всеки магистър-архитект. Тази ситуация  ми напомня една случка 

от младежките ми години. Кандидатствах за научен сътрудник по аграрни сгради. Само два 

дни преди изпита ми съобщиха, че не съм допуснат, тъй като не проектирам и строя аграрни 

обекти. Това означаваше, че обявения „национален” конкурс е за един от двамата архитекти, 

които работеха в „Агропромпроект”. Но колегата не се явил. Тогава уважаваните висши 

научни работници ми пратиха писмо, че променят становището си и мога да се явя на нова 

дата. Аз се явих и им  казах, че вече не вярвам в конкурса! Но при конкретната обществена 

поръчка на кого да кажем, че не вярваме: на Държавата, Министерството, НКЖИ?. А какво да 
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мислят току що дипломираните колеги? А и на практика „коронованите” ключови експерти 

досега показват лош строителен опит с вълнообразните платна на магистралите, 

некачествените пешеходни настилки, наивните фасадни трактовки и т.н.  

2. Техническа оферта. Този критери в обществените поръчки реално няма стойност! В 

конкретния случай „Балканстрой-Реминг” има по-висока оценка от получаващия поръчката 

„ГБС-Централна гара София” (40 точки срещу 39,1 точки). И какво от това. Никой не се 

интересува от идеите, които са довели до този резултат. Нашата логика е, че при такава 

архитектурна реалност и Инвеститора и „Спечелилият” трябваше да поканят колегите си за 

съвместна творческа работа в името на София. Другото е непрофесионално и „търговия”!  

3. Предлагана цена. Механичното приемане на по-ниската цена е голяма грешка ! 

Поговорката: „Не съм много богат, за да купувам евтини неща” за случая е много валидна. 

Комисията трябва да анализира причините за по-високата цена, когато по архитектурни 

критерии конкурентните състави са близки. Ако това се дължи, както е в случая, на отваряне 

на приземното ниво(става втори партер), превръщането му в жп-приемно пространство, 

свързано на същото ниво с Метрото, разпределителния към пероните тунел, отворените към 

небето паркинги, изграждането на етажни търговски обекти във високо хале на гарата, 

свързани с атриум и четири панорамни асансьора и т.н. 

При тези обществени поръчки няма достъп до спечелилия  архитектурен проект, до 

втория и трети проекти, както и до проекта, по който ще се изгражда обекта. Съществува 

голяма опасност за скрита „взаимност” в идеите с тези екипи. 

В началото стана дума за „Авторското право” 

Централна ЖП-гара има автор-архитект Милко Бечев. Има и наследници на авторското 

право-син и дъщеря архитекти. Но Законът казва, че авторските права „изчезват” след като 

сградата се построи и стане нечия собственост. 

Нашият колектив, спечелил архитектурната част на обществената поръчка, покани арх. 

Бечев-син за наш консултант и може би затова бяхме оценени най-високо. За нас е 

ненормално, поне след започването на рехабилитацията, да не се потърси контакт с 

наследниците на този знаков обект на столицата. Впрочем, това се отнася за всички обекти на 

материалното изкуство! 

На 13 април 2014 г. по Националната телевизия се излъчи разговор с трима софийски 

общински съветници за съдбата на Паметника пред НДК.  

Господин Прошков „разкри“, че в САБ и СХБ не дават път на младите и затова 

преценката за бъдещето на Паметника трябва да се даде от СОФИЯНЦИ. Очевидно 

господинът не знае, че този Паметник е резултат от два конкурса (първият - с около 40 

колектива и втория - между избраните първи 4 сред всички участници), че той е приет като 

най-сполучлив от авторите на НДК и устройственото решение на пространството около НДК , 

големите български архитекти Александър Баров и Атанас Агура.                 

Господа съветници, в Архитектурата и Медицината грешките са фатални! Само че при 

архитектите, те стърчат над земята и ежедневно ни напомнят за нашата безотговорност и 

политическа обремененост!  

По наше мнение повдигнатите въпроси не могат да се решат при действащото 

законодателство в България, а може би и в Европа!  

Не са верни твърденията, че ако се прави предварителен архитектурен конкурс и на 

базата на спечелилия проект (на първи или необходим втори тур) строителството ще се 

забави, тъй като може да има възражения, съдебни процедури и т.н. В закона ясно трябва да се 

напише, че съдник в тези конкурси могат да бъдат  журита от архитектурната колегия (САБ и 

КАБ) и решенията са окончателни! Необяснимо е, че становището на едно вещо лице е по-

значимо от това на Жури, избрано от Архитектурната гилдия на „случаен” принцип от 
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списъка на утвърдени и уважавани специалисти в даденото направление. И много важното 

условие-задължително публично обсъждане преди заседанията на Журито.  

Достойно за съжаление, обаче е твърдението, че гражданите на София на референдум 

ще решават съдбата на Паметника за 1300 годишнината на България. Сигурно ще бъде добре 

и начина на лечение на публичните личности на България  да се определя с референдум! 

Няколко реда и за авторското право. Съгласен съм, че не всички проекти трябва да 

попадат под авторска закрила. Но е крайно време Ръководсвата на САБ и КАБ периодически 

да утвърждават архитектурни обекти, които да бъдат под закрилата на гилдията. Не може 

например Главния архитект на София да не знае, че бившата сграда на ИПП 

„Водоканалпроект” е била обявена за „сграда на годината на София” и може да се обновява 

без оценка на нейния автор(моя милост). Впрочем, това става и с наши(на моя брат и мен) 

комплекси в центъра на Шумен, Разград, Плевен. В случая не се призовава за спъване на 

реновация на знакови сгради. Споровете между авторите на сгради, устройствени проекти и 

т.н. могат да се решават от избрано Жури на Колегията, т.е. протакането може да се 

предотврати. А „протакане” има и при сегашното законодателство. За ЦЖП-гара срокът за 

разработката реално беше под 2 месеца, а Решението на Журито повече от 4 месеца. Вероятно 

не можеха да се „доуточнят” допълнително възникнали изисквания.  
 

Фиг.1 - 2. Сградата на бившия ИПП „Водоканалпроект“. Скица и снимка на автора 
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Фиг. 3-5. Бившият ИПП „Водоканалпроект“ след реновацията и 

Комплексът в центъра на град Шумен. Скица и снимки на автора 
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НЕОБХОДИМА Е ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ 

ИНТЕГРИРАНИ КОМПЛЕКСИ НА СОФИЯ 

 

Любен Сиврев 
1
, Елена Михалева 

2
 

 

Резюме 

Авторите на доклада са участвали в дискусии около реновацията на пространството в 

екстериоара и интериора на Централна ЖП гара София, Централната автогара, Метрото и 

разнопосочната собственост на територията. 

Нови предпоставки за тревога е отдаването на Летище „Божурище” в частна 

собственост, където предлагаме изграждане на вторичен транспортен комплекс, чрез който 

може да се започне децентрализацията на транспортната мрежа в София. Избраното място ще 

осигури: много удобни транспортни услуги по цялата територия на столицата без навлизането 

в града на автолиниите от южна България и Европа и от западна България и Европа; 

скоростна жп-връзка с Централна гара и линията на Метрото „Център - Люлин”; въздушен 

пътнически и товарен транспорт. 

В доклада се представя идеята за изграждане на този комплекс в текст, функционално 

планови схеми и визуализации. 

В момента от централна ЖП-гара до началото на автомагистрала „Хемус” се стига за 40-

45 минути.Това е екологично и финансово крайно нецелесъобразно. Подобен изохрон се 

наблюдава и при „пристигане” до Централна автогара и Централна жп-гара. Проблемът не е 

само до загуба на време, но и за постоянното допълнителното замърсяване с прахови и 

аеробни частици. Шумовата картина от автотранспорта и прелитащите над града самолети от 

Запад с времето също ще се влошава.  

В момента има идеи за изграждане на комплексен транспортен възел около „Обеля”, 

което според нас е „по-слабия” вариант в сравнение с варианта „Божурище”. В случая липсват 

директните връзки с магистрали „Люлин” и „Европа” и летищен терминал. 

 

DECENTRALIZATION IS NEEDED TO THE INTEGRATED 

TRANSPORT COMPLEXES OF SOFIA 

 

Prof. arch. L. Sivrev, arch. E. Mihaleva 

 

Abstract 

The report's authors were involved in discussions about the renovation of the space exterior 

and interior of the Central Railway Station Sofia Central Bus Station, Subway and divergent 

ownership of the territory. 

New reasons for concern is giving the Airport "Bozhurishte" private property where we offer to 

build a secondary transport complex, through which can be initiated decentralization of the transport 

network in Sofia. Selected location will provide: very friendly transportation services throughout the 

city without entering the city of the bus lines from southern Bulgaria and Europe, from western 

Bulgaria and Europe; speed railway connection with Central Station and metro line "Lyulin-Centre"; 

Air passenger and freight transport. The report presents the idea to build this complex in text, 
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functional planning schemes and visualizations. At present, the travel from Main railway station to 

the beginning of "Hemus" highway leads to 40-45 minutes. This is environmentally and financially 

extremely inappropriate. Similar isochrone is observed in "arrival" to the Central bus station and 

Main railway station. The problem is not only a waste of time, but also for permanent further 

contamination by dust particles and aerobic. The noises from motor vehicles and airplanes flying 

over the city from the West over time will deteriorate. 

There currently exist ideas to build a comprehensive transportation hub around "Obelia", which 

we believe is a "weak" version compared to version "Bozhurishte." In this case, are missing the 

direct connections with highways "Lyulin" and "Europe" and the airport terminal. 

 

Въведение 

Какви са основанията за такива „твърде различни” идеи по отношение на обществения 

транспорт в столицата:  

1. Събирането на едно място на автомобилния и и жп-транспорт(международен, 

междуградски, вътрешноградски и метро в София) създава тежки комуникационни проблеми 

в тази част на столицата. Проблемът ще се задълбочава още повече с поетапното превръщане 

на тази територия в голям търговски и бизнес център; В момента от централна ЖП-гара до 

началото на автомагистрала „Хемус” се стига за 40-45 минути.Това е екологично и финансово 

крайно нецелесъобразно. Подобен изохрон се наблюдава и при „пристигане” до Централна 

автогара  и Централна жп-гара. Проблемът не е само до загуба на време, но и за постоянното 

допълнителното замърсяване с прахови и аеробни частици. Шумовата картина от 

автотранспорта и прелитащите над града самолети от Запад с времето също ще се влошава.  

2. Такава сгъстена структура от сгради и транспортни средства ще наложи изграждането 

и на много тежка инженерна мрежа, което означава огромни средства не само при 

строителството й, но и при експлоатацията. 

По тази причина ние считаме, че:  

- съществуващата Централна ЖП-гара трябва да стане един от интегрираните 

транспортни комплекси за ЖП и автотранспорт, метро и летищните терминали, а 

настоящата автогара, която е твърде далеч за пътуващи с ЖП и метро, ще получи по 

подходящи други функции.  

- -Втори много важен интегриран терминал трябва да бъде територията около бившето 

летище „Божурище”. Избраното място ще осигури:  

- -много удобни транспортни услуги по цялата територия на столицата без навлизането 

в града на автолиниите от южна България и Европа и от западна България и Европа;  

- -скоростна жп-връзка с Централна гара и линията на Метрото „Център-Люлин”; 

въздушен пътнически и товарен транспорт. 

В момента има идеи за изграждане на комплексен транспортен възел около „Обеля”, 

което според нас е „по-слабия” вариант в сравнение с варианта „Божурище”. В случая липсват 

директните връзки с магистрали „Люлин” и „Европа” и летищен терминал. 

На фиг. 1-4. се представя схема за разположението на магистрали „Е80“ и „Струма“ 

,Скороостна жп-линия „Банкя-Божурище - София“ и връзката й с линията на Софийското 

метрото. Във визуализациите е даден примерен проект за „Интермодален терминал 

„Божурище“. 

Схема с и Генерален план за разположение на летище, автогара и жп-гара „Божурище“ 

,като и селищните образувания се представят на фигури 5-6. 
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Фиг.1 - 4. Схема за разположението на магистрали „Е80” и „Струма”, Скоростна жп-линия 

„Банкя-Божурище-София” и връзката й с линията на Софийското метрото. Визуализации. 
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Фиг. 5-6. Схема и Генплан за разположение на летище, автогара и жп-гара „Божурище” 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И АНАЛИЗ НА 

РАЗХОДИТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЕПЖС 

 

Добрин Сотиров 
1
, Лъчезар Хрисчев 

2
 

 

Резюме 

В доклада са представени инженерно-техническите мерки необходими за обновяване на 

ЕПЖС, като задължителна част от изпълнението на инвестиционни проект. Целта на тези 

мерки е да реши проблемите на ЕПЖС, свързани с поставените технически задачи при 

обновяване на жилищните сгради. Според извършените анализи на състоянието на сградния 

жилищен фонд в България, потребностите от обновяване на ЕПЖС, независимо от строително 

конструктивната система по която са изградени, могат да се се впишат в два пакета от 

инженерно-технически мерки: основен и разширен. Основния пакет (задължителен или 

необходим) включва следните групи: Техническо обследване и паспортизиране на строежа, 

Инвестиционно проектиране: Пакет конструкция, Пакет хидроизолация, Пакет 

топлоизолация, Пакет водопровод и канализация, Пакет отопление и вентилация, Пакет 

ел.инсталация.  

Представени са резултатите от истойностяването на двата пакета основен и разширен, 

като за остойностяването са използвани са използвани анализи за единични цени. 

Направаните изчисления се отнасят за шестетажна ЕПЖС с два апартамента от по 78 м
2
 на 

етаж, система стр. система БП'79-Гл. А Тх-89 VII степен, намираща се в гр. Добрич. 

Резултатите от проведеното изследване на разходите за обновяване на ЕПЖС, групирани по 

мерки показват, че за изпълнение на основния пакет от мерки за обновяване включващ 

изготвяне на технически паспорт, инвестиционен проект, топлоизолиране и хидроизолиране 

на сградата, подмяна на дограма, подмяна на ВиК, ОиВ и електро инсталация, стойността е 

184 лв./м
2
 или 14 350 лв./ апартамент от 78 м

2
. 

 

ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES AND COST ANALISYS FOR 

RENOVATION OF LARGE PANEL PREFABRICATED BUILDINGS 

 

Dobrin Sotirov 
1
, Lachezar Hrischev 

2
 

 

Abstract 

The report presents engineering and technical measures necessary for renovation of large panel 

prefabricated buildings, as a mandatory part of the implementation of the investment project. The 

aim of these measures is to solve the problems of large panel prefabricated buildings related with 

technical tasks in building renovation. According to analyzes of the condition of the house building 

in Bulgaria, which are necessary to be renovation, measures necessary for large panel prefabricated 

buildings regardless of building construction system in which they are constructed, can dividet in 

two packages of technical measures: basic and advanced. Basic package (necessary) includes the 

following groups: Technical investigation and passportisation of the construction, Investment 
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projects: package design, package waterproofing, insulation package, Package plumbing, heating and 

ventilation Package, Package electrical installation. 

The results from calculation of the value of basic and advanced packages are shown. 

Calculation are prepare d on based of analyses prices. Presented calculation refers to a six-storey of 

large panel prefabricated building, with two apartments from 78 m
2
 on floor level ,system "BP'79-

Ch. A Tx-89 level VII", located in the town of Dobrich. The results of the study of the renovation 

costs of large panel prefabricated building grouped by measures, show that the price for 

implementation of the basic package of measures for renovation, including preparation of technical 

passport, investment projects, thermal insulation and waterproofing of the building, replacement of 

windows, replacement of plumbing, heating and ventilation and electrical installation is 184 lv/m
2
 or 

14 350 leva/apartment of 78 m
2
. 

 

1. Инженерно-технически мерки необходими за обновяване на едропанелните 

жилищни сгради (ЕПЖС). 

При техническата пазпортизация на ЕПЖС се дават техническите характеристики на 

елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 

- 3 от ЗУТ [1], като се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти. 

При обновяване на едропанелните сгради, обемът и обхвата на необходимите СМР се описват 

от мерките в Част Б на техническият паспорт "Мерки за поддържане на строежа и срокове за 

извършване на ремонти". Те от своя страна предопределят конкретните проектни части с цел 

удовлетворяване изискванията при проектиране и поддържане на строежите по реда на 

посочения по-горе член от ЗУТ. Поради тази причина, прилагането на инженерно-техничски 

мерки необходими за обновяване на ЕПЖС е задължителна част от изпълнението на 

инвестиционния проект. Целта на тези мерки е да реши проблемите на ЕПЖС, свързани с 

поставените технически задачи при обновяване на жилищните сгради. 

Според извършените анализи на състоянието на сградния жилищен фонд в България, 

потребностите от обновяване на ЕПЖС, независимо от строително конструктивната система 

по която са изградени, могат да бъдат отнесени към два пакета от инженерно-технически 

мерки: основен и разширен [2]. Отделните мерки включени в групите на двата пакета са както 

следва, като също са детайлно описани и в табл. 1.1 и табл. 1.2: 

Основния пакет (задължителен или необходим ) включва следните дейности и групи 

строителни и монтажни работи: 

- Техническо обследване и паспортизиране на строежа; 

- Инвестиционно проектиране; 

- Пакет конструкция; 

- Пакет хидроизолация; 

- Пакет топлоизолация;  

- Пакет водопровод и канализация;  

- Пакет отопление и вентилация;  

- Пакет ел. инсталация. 

Разширения пакет (препоръчителен) включва следните дейности и групи строителни и 

монтажни работи включва: 

- Пакет конструкция; 

- Пакет водопровод и канализация; 

- Пакет отопление и вентилация; 

- Пакет околно пространство; 

- Пакет стълбищна клетка и асансьор.  
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2. Разходи за обновяване на ЕПЖС 

С цел предварителна оценка на разходите при извършване на прединвестиционни 

проучвания, анализи и др. е разработен принципен  разчет  на цената за 1 m
2
 площ (отнесена 

към кв.м. разгъната площ на апартамент) при обновяване на ЕПЖС, като СМР в самия разчет 

са групирани съгласно мерките в пакетите, представени по-горе.  

За остойностяване на двата пакета, основен и разширен, са използвани анализи за 

единични цени, като в тях са включени преки разходи-разходи за труд, разходи за материали 

и разходи за механизация, а така също и допълнителни разходи върху труда, материалите и 

механизацията. Цените са крайни, с включен ДДС. Направените изчисления се отнасят за 

шестетажна ЕПЖС с два апартамента от по 78 м
2
 на етаж, система стр. система БП'79-Гл. А 

Тх-89 VII степен, намираща се в гр.Добрич. При изготвянето на проектно сметната 

документация са използвани „Справочник за цените в строителството” на СЕК [4], „Разходни 

норми в строителството” [3] и реални фирмени цени.  

В табл. 1 са представени обобщените резултати от направеното изследване, като 

наменованието на пакета и мярката са в съответствие с позициите, заложени в Приложение 2 

към Националната програма за обновяване на жилищни сгради от 2005 г. [2]. В табл. 2 е 

поместена информация за обхвата на ремонтните и строителните и монтажните работи, които 

следва да се включат в разширения (препоръчителен) пакет. 

 

Табл. 1 Основен пакет - задължителен 

 

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАКЕТА И МЯРКАТА 
Ед. цена 

лв./м
2
 

Обща 

стойност 

лв./ап-78м
2
 

І. ОСНОВЕН ПАКЕТ - задължителни (необходими) І част   

І.1. Техническо обследване и паспортизиране на строежа: 

При пазване на изискванията за техническо обследване, 

сертифициране и паспортизиране на строежите и провеждане на 

периодични прегледи. 

2.20 171,65 

І.2. Инвестиционно проектиране  

След отчитане на резултатите от техническата паспортизация, а 

при необходимост и от допълнителни експертизи се възлага, 

изготвя и одобрява разработването на проект със задължителни 

становища по всички части, независимо дали ще се изпълняват 

РСМР в тази част. 

5.50 429,13 

І.3. Пакет конструкция:  

 отстраняване на локални дефекти и недостатъци по 

конструктивни елементи и детайли;  

 изпълнение на допълнителни мероприятия за усилване на 

конструкцията - при обосновано експертно заключение след 

обследване в рамките на техническата паспортизация. 

0,00 0.00 

І.4. Пакет хидроизолация:  

 осигуряване трайно водоотвеждане на покривните води;  

 изпълнение на сигурна защита от проникване на 

дъждовна вода и влага от фуги и други дефекти по вертикалната 

ограждаща конструкция. 

18.62 1 452.36 
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І.5. Пакет топлоизолация:  

 привеждане топлоизолацията на ограждащата конструкция на 
сградата, към изискванията на топлотехническите норми, в т.ч.:  

- подмяна на външната дограма с пластмасова, в т.ч. дограмата на 

стълбищната клетка; 

- преместване външната дограма от проектното положение и 

монтиране по контура използван за остъкляване на балкона; 

 топлоизолиране на външните стени – пенополистирол 

топлоизолиране на надсутеренна плоча -също;  

 топлоизолиране на плоча над последен жилищен етаж – 

пенополистирол или минерална вата. 

 

 

27.90 

 

 

 

 

63.32 

 

 

2 128.62 

 

 

 

 

4 938.96 

І.6. Пакет водопровод и канализация:  

 подмяна тръбна мрежа и спирателна арматура за студена и 
топла вода, вкл. циркулационна в общи части (вкл. вертикални 

клонове) и хоризонтални отклонения с полипропиленови тръби;  

 частична подмяна на елементи от канализация в общи части и 
хоризонтални отклонения; 

22.30 1 739.4 

І.7. Пакет отопление и вентилация:  

 подмяна на довеждащата и отвеждащата тръбна мрежа на 

сградната отоплителна инсталация с хоризонтална с цел 

осигуряване на възможност за монтиране на индивидуални 

топломери;  

17.96 1 400.88 

І.8. Пакет ел. инсталация:  

 подмяна на сградно ел.табло и ревизия на външно ел.захранване 

(задължение на електроснабдителните дружества); 

 възстановяване на гръмоотводна инсталация; 

 подмяна на вътрешни силно токови и слабо токови инсталации 

 Подмяна на апартаментни табла 

27.85 2 172.3 

 
ОБЩО за ОСНОВЕН ПАКЕТ І част: 

184.34 1 4378.52 

ІІ. ОСНОВЕН ПАКЕТ задължителни (необходими) ІІ част  
  

ІІ.1 Пакет отопление и вентилация:  

• подмяна на радиаторите (при панелни с изтекъл амортизационен 

срок); 

5.60 436.8 

ІІ.2. Пакет стълбищна клетка и асансьор:  

 ремонт стени и тавани стълбищна клетка и асансьорна шахта;  

 при възможност претъркване на мозаечна настилка по 
площадки и стъпала;  

 частичен ремонт на блок пощенски кутии. 

3.80 296.4 

 
ОБЩО за ОСНОВЕН ПАКЕТ ІІ част: 9,40 733.20 

 
ОБЩО за ОСНОВЕН ПАКЕТ І и ІІ част: 193.74 15 111.72 
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Табл. 2 Разширен (препоръчителен) пакет 

 

ІІІ. РАЗШИРЕН ПАКЕТ (ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН) ПАКЕТ   

ІІІ.1. Пакет конструкция:  

 изграждане на допълнителни балкони, лоджии или закрити 

помещения;  

 замяна на плоските покриви със скатен покрив с използваемо 

подпокривно пространство, а при конструктивна възможност и 

надстрояване;  

 промяна на вътрешната планировка на жилищата– при доказана 

възможност; допълнително подобряване експлоатационните 

качества на конструкцията. 

- - 

ІІІ.2. Пакет водопровод и канализация:  

 подмяна на санитарната арматура; 

 подмяна на санитарния фаянс. 

- - 

ІІІ.3. Пакет отопление и вентилация: 

 подмяна на радиаторите (при чугунени с изтекъл амортизационен 

срок);  

 въвеждане на газоснабдителна инсталация. 

- - 

ІІІ.4. Пакет околно пространство:  

 обзавеждане на детска площадка (задължение на общината);  

 озеленяване и декоративни огради на озеленяването (задължение 
на общината). 

- - 

ІІІ.5 Пакет стълбищна клетка и асансьор:  

 привеждане на асансьорната система към нормативните 
изисквания. 

- - 

 

3. Анализ на разходите за обновяване на ЕПЖС 

Резултатите от проведеното изследване на разходите за обновяване на ЕПЖС, групирани 

по мерки показват, че за изпълнение на основния пакет от мерки за обновяване включващ 

изготвяне на технически паспорт, инвестиционен проект, топлоизолиране и хидроизолиране 

на сградата, подмяна на дограма, подмяна на ВиК, ОиВ и електро инсталация, стойността е 

184 лв./м
2
 или 14 350 лв. за апартамент от 78 м

2
. Следва да се отбележи, че тук не са включени 

разходите за ремонт на конструктивните елементи на сградата, тъй като те са индивидуални за 

всеки един случай и необходимостта от намеса в конструкцията се предписва  в техническия 

паспорт на строежа.  

Резултатите от изследването са представените графично на фиг. 1, като е видно, че най-

високи са разходите за пакет топлоизолации в размер на 63,32 лв./м
2
, подмяна на дограми в 

размер на 22,90 лв./m
2
, следват пакет ел.инсталации 27,85 лв./м

2
 и пакет ВиК 22,50 лв./м

2
. 
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Техническо обследване, 

сертифициране и паспортизиране на 

строежа и проектираен 7,00
Пакет конструкция 0,00

Пакет хидроизолация 18,00

Пакет топлоизолация: 63

Пакет водопровод и канализация 22

Пакет отопление и вентилация 18

Пакет ел.инсталация 28
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Фиг. 1 Разпределение на разходите за обновяване на шестетажна ЕПЖС с РЗП 1170 m
2
 

 

За разширения пакет не са посочени стойности, защото е конкретен за съответната 

сграда и дейностите включени в него са с незадължителен характер. Въпреки това, някои от 

мерките включени в този пакет, като например обзавеждане на детска площадка и 

озеленяване биха могли изключително много да допринесат за повишаването на социалния 

микроклимат в жилищните комплекси. 

 

4. Изводи 

4.1 Прилагането на инженерно-техничeски мерки, необходими за обновяване на ЕПЖС 

се вписват в два пакета: основен (включващ изготвяне на технически паспорт, инвестиционен 

проект, топлоизолиране и хидроизолиране на сградата, подмяна на дограма, подмяна на ВиК, 

ОиВ и електро инсталация) и разширен.  

4.2 Стойността на основния пакет от мерки за обновяването на апартаменти, намиращ се 

в шестетажна жилищна сграда е  от порядъка на 180,00 - 190,00 лв./m
2
 разгъната площ, като 

стойността може да варира в зависимост от вида на използваните материали, етажността на 

сградата, степента на намеса в конструкцията на сградата и др. 

4.3 Най-високи са разходите за пакет топлоизолации в размер на около 60,00 лв. за 1m
2
 

площ. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ -  

СТРАТЕГИЯ И НОРМАТИВНА БАЗА 

 

Тасов К. 
1
, Стоянов В. 

2
 

 

Резюме 

В доклада се разглеждат състоянието и тенденциите при управлението на строителните 

отпадъци. Показана е необходимостта от приемане и следване на екологосъобразна политика 

на държавните органи, фирмите и гражданите при управление на природните ресурси и 

отпадъците. Посочени са както екологични и социални така и икономически възможности и 

ползи от ефективно управление. Направен е обзор на съществуващата ситуация по отношение 

на образуването на отпадъците от строителство и разрушаване на сгради и съоръжения в 

Република България. Посочени източници на отпадъците от строителство и разрушаване по 

подотрасли в строителството. Посочени са фактори които въздействат върху обема и 

морфологията на отпадъците от строителство и разрушаване. Разгледани са практики при 

управлението на отпадъци от строителство и разрушаване в Република България.  

Очертани са особеностите на Националния стратегически план за управление на 

отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. България и Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

Откроени са цели заложени в стратегията. Посочена е връзката между целите на изградената 

стратегия и съдържанието на приетата наредба. Направен е паралел между желаните 

резултати и условията за тяхното достигане.  

 

CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT – STRATEGY AND LEGAL FRAMEWORK 
 

Tasov K., Stoyanov V. 

 

Abstract 

The report focuses on the tendencies in the management of construction waste. It discusses the 

necessity of environmentally friendly policy of the State, companies and citizens in the process of 

management of national resources and waste. 

Specific attention is paid to the ecological and social as well as the economical opportunities 

and gains of the effective management. The report includes a survey of the current situation with 

regards to the formation of the constructional waste and the demolition of buildings and facilities in 

the Republic of Bulgaria. Sources of the waste and the demolition sub-branches have also been 

reviewed. Different factors which affect the volume and the morphology of the waste and the 

practices of waste management, which have been adopted are also explored. 

A specific outline has been made with regards to the Strategic Plan for Management of 

Construction and Demolition Waste in the Republic of Bulgaria as well as the Ordinance for 

Management of Construction Waste and Application of Recycled Construction Materials. The 

specific aims of the strategy have been reviewed and a parallel has been drawn between the aims of 

the strategy and the content of the adopted ordinance, the desired results and the conditions for their 

achievement. 
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„Устойчивото развитие” се появява като масово понятие още през деветдесете години на 

миналия век. Основната цел е задоволяване на жизнените потребности на обществото с 

нарастване на икономическото развитие и жизнен стандарт, като с това се запазва околната 

среда. За да е налице устойчивост, е необходимо да се изградят силни връзки между 

Икономика, Екология и Социална политика. За да бъдат постигнати заложените цели, трябва 

да се установи баланс между тези елементи на системата. Необходима е и пълна ангажираност 

на правителството, представителите на бизнеса и гражданите.  

Един от основните проблеми на екологията са отпадъците. От изключително значение е 

тяхното устойчиво управление. Те трябва да се разглеждат като потенциални ресурси. При 

съществуващото ниво на науката и технологиите голяма част от отпадъците могат да се 

разглеждат като вторични материални ресурси, които могат да бъдат обект на рециклиране 

или източници на енергия. Разглеждани по този начин, те носят икономическа изгода.  

Управлението на природните ресурси и отпадъците по екологосъобразен начин е от 

изключително значение за хармоничното развитие на обществото в социално-икономически и 

екологичен план.   

Отпадъците и тяхното управление са приоритет в политиката по околната среда на 

Европейския съюз и е постигнат значителен напредък. Основна цел е намаляване на 

количествата отпадъци.  

Постигането на тази цел е възможно при разглеждане на отпадъците като ценна 

суровина за производството и строителството. Това може да се реализира чрез повторна 

употреба, рециклиране и оползотворяване. Въпреки постигнатите значителни резултати, 

потенциалът за повторна употреба и рециклиране не се използва напълно. Количествата на 

генерираните отпадъци продължава да расте. 

“Съгласно данните, публикувани от Европейската агенция по околна среда използването 

на природни суровини е около 15-16 тона на жител годишно в 15-те страни цленки (UK, 

Франция, Австрия, Холандия, Дания, Германия, Люксембург, Италия, Швеция, Ирландия, 

Белгия, Финландия, Испания, Малта, Португалия). Една трета от тези ресурси се превръщат в 

отпадъци и вредни емисии. В страните членки се генерират около 4 тона отпадъци на жител за 

година. Съгласно инфомация от Европейската статистика (ЕВРОСТАТ), 48% от образуванитв 

отпадъци са отпадъци от строителство и разрушаване, а 15% са отпадъци, образувани от 

минната индустрия, добив на скални материали и изкопни земни маси. Годишното количество 

на тези отпадъци за 25-те страни - членки е 1 750 – 1 900 млн. тона. С оглед опазване на 

околната среда и здравето на хората и осигуряване на устойчиво икономическо развитие 

Европейския Съюз си постави за цел да ограничи използването на природни ресурси и в най-

висока степен да използва материали, получени от рециклиране и оползотворяване на 

образуваните отпадъци.”[5] 

“Управлението на строителните отпадъци следва да бъде разглеждано в контекста на 

политиката за ефективно използване на ресурсите в Европа, дефинирана в т.нар. „Пътна 

карта” (2011) и в „Стратегия 2020” на Европейския съюз. При това под „ресурс” следва да се 

разбират както материалните ресурси – например рециклираните строителни отпадъци са 

продукт – алтернатива на естествените, така и финансовите – намаленото депониране на 

строителни отпадъци осигурява спестяване на обществени средства (респ. използването им за 

други цели) от строителството на депа, необходими за обезвреждането на строителни 

отпадъци.”[3] 

Във връзка със съществуващия световен проблем за намаляващите и ограничени 

ресурси, през 2011 г. Европейската комисия издаде Пътна карта за ефективно използване на 

ресурсите в Европа. В нея сериозно място е отделено на проблемите, свързани с управлението 

на отпадъците. Определени са основните моменти, които да създадат предпоставки за 
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управление на отпадъците, чрез превръщането им в ресурси, като са преразгледани целите и 

технологиите, свързани с: 

 Предотвратяване натрупването на отпадъци; 

 Рециклиране; 

 Повторна употреба; 

 Избягване на депонирането; 

 Развитие на пазарите за рециклирани и вторични материали. 
Генерирането на отпадъци в рамките на страните от Европейския съюз все още е в 

твърде големи размери - около 2,7 млд. т. Годишно [5]. Превръщането на отпадъците в 

ресурси, които да се въведат обратно в икономиката под формата на суровина е важна 

предпоставка за постигане на желаното и необходимо устойчиво развитие на отделните 

страни от Европейския съюз, а така също и опазването на околната среда. За да се осъществи 

това, рециклирането и повторното използване трябва да се превърнат в икономически 

привлекателни възможности, както за публичния, така и за частния сектор. 

Проучванията на Европейската комисия показват [5], че прилагането на новото 

законодателство и съюз стандарти в страните от Европейския съюз в областта на отпадъците 

би довело до спестяването на 72 млд. евро годишно, увеличаване на годишния оборот на 

сектора за управление и рециклиране на отпадъците с около 42 млд. евро и разкриване на 

нови 400 000 работни места за периода до 2020 г. 

Постигането на тези цели би могло да се получи като резултат от балансирана 

комбинация от законодателни и икономически инструменти, създаващи условия за: 

 Икономика, основана на повторно използване и рециклиране с близко до 

количествата остатъчни отпадъци; 

 Насърчаване на пазара на вторични материали и търсенето на рециклиране материали 
посредством икономическо разработване на критерии за прекратяване на статута на 

отпадъка; 

 Въвеждане и използване на стратегия за “нулеви отпадъци”, което означава 
пренасочване на мисленето и усилията от изхвърляне на отпадъци към осигуряване на 

устойчиво управление на материалите в процеса на производството. По този начин 

“нулевите отпадъци” ще комбинират етиката, свързана с опазване на природата със 

солидната икономическа визия по използването на добри индустриални практики. 

Управлението на отпадъците в Европейския Съюз и в РБългария се базира на йерархията 

на приоритетите. Тя се залага в нормативната база. На първо място в йерархията се поставя 

предотвратяването на генериране на строителни отпадъци, следвана от възможността за 

тяхното рециклиране и оползотворяване и като последна стъпка възможностите за 

обезвреждане.  

Управлението на строителните отпадъци се регламентира от законовата рамка. В 

рамките на Европейския съюз тази рамка се определя най общо от: 

 Директива 2006/12/ЕС относно отпадъците; 

 Решение на Европейската комисия за европейския каталог на отпадъците (СОМ 

2000/532/ЕО); 

 Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците; 

 Решение на Съвета за определяне на критерии и процедури за приемане на 
отпадъците на депата (2003/33/ЕО); 

 Директива за строителните продукти (89/106/ЕИО). 
Управлението на отпадъци от строителство, ремонт и поддръжка на сгради до момента в 

РБългария се извършва съгласно общинските наредби за управление на отпадъците. Почти 
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цялото количество отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) се депонира на депата за 

битови отпадъци и все още съществуващите в голяма част от общините площадки, наречени 

условно “депа за строителни отпадъци”. 

Съществуващите практики по събиране и транспортиране на ОСР от домакинствата в 

отделните общини са твърде различни. В по-голямата част от общините (засега) населението, 

което извършва ремонти заплаща за услугите по транспортирането и депонирането на ОСР на 

фирми, които извършват тази услуга. В много общини това се извършва от т.нар. местни 

битово-комунални стопанства (БКС). Съществува и практика известни малки количества 

отпадъци от ремонт и поддръжка на сгради да се изхвърлят в контейнерите за битови 

отпадъци, а по-големи количества да се поставят до контейнерите, като в последствие се 

транспортират от фирмите, извършващи събирането на битови отпадъци. Тези практики не 

могат да се приемат като добри. Те трябва окончателно да бъдат прекратени след 

изграждането и пускането в действие на регионални депа за битови отпадъци, като се закрият 

всички нерегламентирани депа за битови и строителни отпадъци. 

Отпадъците, които се получават на площадки, на които се извършва строителна дейност, 

както и от разрушаване или реконструкция на сгради, съдържащи изолационни материали, 

гипс, опаковъчно фолио, малки количества бетон, натрошени тухли и керемиди, 

хидроизолационни материали, дървесни отпадъци, остатъци от мазилка и шпакловка и други 

се депонират или се използват за обратни насипи. 

Разрушаването на сгради е дейност, при която се образува значително количество 

отпадъци, голяма част от които имат висок потенциал за рециклиране. В момента в РБългария 

функционират над 50 фирми, които извършват дейности по разрушаване на сгради. Дейността 

на тези фирми е регламентирана в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Фирмите, 

които извършват тези дейности са обезпечени със съвременно оборудване за разрушаване на 

бетонни и тухлени сгради и съоръжения, включително организиране и използване на 

процесите по разрушаване, разчистване и извозване на строителните отпадъци. 

Изграждането и ремонта на пътищата е дейност, свързана с образуване на огромни 

количества отпадъци, които могат да бъдат рециклирани. Същевременно изграждането и 

ремонта на пътната инфраструктура в РБългария е дейност, която съдържа в себе си огромен 

потенциал за влагане на рециклирани строителни материали. За съжаление, дейностите по 

управление на отпадъци, образувани от ремонт и изграждане на пътища са все още само 

частично обхванати от системата за управление и контрол на отпадъците в РБългария. 

Съществува небходимост от точно регламентиране на задълженията на възложителите и 

изпълнителите на строителство и ремонт на пътища и създаването на механизми за 

мониторинг и контрол при движението и използването на образуваните отпадъци. 

Депонирането на ОСР остава все още основен метод за обезвреждане на ОСР в страната. 

Към момента дейността по депонирането на тези отпадъци е обхваната от следната структура: 

 12 броя  общински депа за строителни отпадъци; 

 131 броя депа за битови отпадъци; 

 27 броя регионални депа за отпадъци. 
Извън посочените депа за отпадъци все още в страната съществува практика за 

нерегламентирано изхвърляне на ОСР на неразрешени места, най-често разположени в 

покрайнините на населените места. 

С оглед на създаване на условия за ефективно управление е разработен Стратегически 

план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на 

РБългария за периода 2011 – 2020 г. 

Националният стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на сгради е разработен на основата на резултатите от предпроектно проучване 
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“Изготвяне на национална стратегия за управление на строителните отпадъци и 

разрушаването на сгради”. На базата на обобщените данни от различни източници и техния 

анализ са направени експертни предложения и прогнози, предложени са законодателни 

промени и мерки за развитие на инфраструктурата за 10-годишен период.  

Анализът на съществуващото състояние на ОСР и идентифицирането на проблемите са 

основа, върху която са определени целите на Стратегическия план и свързаните с тях мерки в 

Плана за действие. В него за всяка от посочените мерки са определени отговорни институции 

и необходимите финансови средства за обезпечаване прилагането на Стратегическия план за 

периода 2011 – 2020 г. 

При определянето и подреждането на мерките, заложени в Националния стратегически 

план са спазени основните принципи за управление на отпадъците, регламентирани в 

РБългария, в съответствие с общата европейска и националната политика в областта на 

управление на отпадъците в строителството. 

Основните принципи, на които се основава плана са следните: 

 Устойчиво развитие; 

 Принцип на предотвратяването; 

 Принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците; 

 Йерархия при управление на  отпадъците; 

 Намаляване на разходите чрез използване на добра техника и технологии; 

 Отговорности за замърсителите. 
С оглед създаване на условия за ефективно управление и въвеждане на ред при 

използване на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, в 

страната бяха приети Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която влезе 

в сила от 13.11.2013 г.  

Законът за управление на отпадъците регламентира прецизно движението на 

строителните отпадъци от момента на възникването им (строителната площадка), през 

рециклирането до повторната употреба. 

С Наредбата се цели създаване на благоприятни законодателни и икономически условия 

за внедряване на технологии, с които да се постигнат цели за рециклиране и оползотворяване 

на строителните отпадъци, съобразено с финансовото състояние на фирмите и държавата. С 

наредбата се създават условия за производство и пазарна реализация на материали, получени 

от рециклиране на строителни отпадъци, които са със съизмеримо качество с природните 

суровини, влагани в строителството.  

Наредбата регламентира важни изисквания: 

 Селективно деконструиране на сгради с отделяне на основните компоненти; 

 Сортиране на отпадъците по време на извършване на строителните и ремонтните 
работи; 

 Изготвяне на оперативни планове за управление на строителните отпадъци; 

 Рециклиране посредством използване на различни съвременни инсталации и влагане 
на рециклираните материали отново в производството. 

Изискването на Наредбата за изготвяне на планове за управление на строителните 

отпадъци ще създаде условия за осигуряване на проследимост на количествата отпадъци от 

момента на тяхното образуване до момента на тяхното използване като строителен ресурс, 

или евентуално тяхното обезвреждане. 

Планът за управление на строителните отпадъци е необходимо да включва: 

 Данни и описание на обекта, от който произхождат отпадъците; 
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 Прогнозна обосновка за вида и обема на образуваните строителни отпадъци и 
степента на тяхното материално оползотворяване; 

 Прогнозен план за вида и количествата на продуктите от оползотворени строителни 
отпадъци, които ще се влагат в конкретния проект; 

 Мерки, които строителят трябва да съблюдава при изпълнението, включващи 

предотвратяване на отпадъци, подготовка за повторна употреба, рециклиране или 

отправяне към пунктовете за рециклиране, оползотворяване в обратни насипи, 

евентуално обезвреждане и т.н. 

Изложеното до тук показва, че разработената и действаща до момента нормативна база е 

на добро ниво и ще гарантира достигането на желаната промяна в бъдеще. Съществена 

гаранция за това е и задължителното синхронизиране с Европейското законодателство по 

отношение както на управлението на строителните отпадъци, така и на отпадъците изобщо. И 

тук следва традиционното “но...”. 

В последното си интервю доскорошния министър на опазването на околната среда и 

водите отговори на въпрос, че в момента са открити 44 наказателни процедури спрямо 

РБългария по програма “Околна среда”.  

Причините за това са предмет на друг и по-подробен анализ, а в случая говорим за 

стратегии и нормативна база, и неотчитането на известни теоретични постановки може да 

доведе и до сериозни проблеми по-нататък при практическата реализация.  

Както беше отбелязано, Законът за управление на отпадъците регламентира прецизно 

движението на строителните отпадъци от момента на възникването им (строителната 

площадка), през рециклирането до повторната употреба. Трябва обаче да се отбележи, че 

липсва методика в която да са изяснени различните процедури за дейностите по веригата. 

Няма, по всеобщо мнение, и подходящи и добре обучени специалисти във фирмите и 

институциите, които да създават организация и осъществяват мониторинг на различните 

дейности.  

Целите, вкл. и главната стратегическа цел в Националния стратегически план са ясно и 

прецизно определени. Би могло да се говори за разширяване и прецизиране на списъка от 

цели. Става въпрос за цели, ориентирани към съществени проблеми, в т.ч.: 

 Организационни; 

 Технически; 

 Технологични 

 Кадрови; 

 Нормативно-правни; 

 Екологически; 

 И най-вече – социално-психологически (нерегламентираните сметища, 

нерегламентирания транспорт на строителни отпадъци, наричаното “разделно”, но 

нямащо нищо общо с това събиране и последващо натоварване заедно на отпадъците 

и много други говорят достатъчно). 

В досега разработената нормативна база, свързана с управлението на строителните 

отпадъци, според нас, съществува известен дисбаланс между определените цели и 

приоритети. Това особено се отнася за раздел VІІІ на - “Визия, цели и приоритети за 

управление на строителните отпадъци”. 

Могат да бъдат приведени следните примери: 

 Закриването на депа за отпадъци е следствие от поставената цел “Намаляване на 
количествата на отпадъците от строителство и разрушаване”, но намаляването на депа 

не може да бъде приоритет. По-скоро, даването на приоритет на рециклирането 
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естествено ще доведе до намаляване на депата за отпадъци. Логична звучи да се даде 

приоритет на рециклирането, но това предполага много неща, вкл. разделно събиране 

на отпадъците като задължително условие; 

 Ограничаването на негативното въздействие върху околната среда е нещо, което 
трябва да се свърши във връзка с поставената цел, но не е приоритет; 

 Нормативната база за управление на отпадъците от строителство и разрушаване е 
инструмент за постигане на поставената цел, но не приоритет. 

Същото се отнася за обявените за приоритети: 

 Осигуряване на гъвкавост на системата за рециклиране на отпадъците от 

строителство и разрушаване; 

 Разработване на изисквания към инвестиционните проекти за управление на целия 
жизнен цикъл на материалите и съоръженията и за прилагане на безотпадни и 

нискоотпадни технологии на строителство; 

 Интегриране на рециклируемостта на строителни материали  и използването на 
рециклирани материали в критериите за оценяване на устойчивостта на сградите и 

съоръженията. 

Списъкът може да бъде продължен. 

Независимо от направените бележки, изпълнението на задачите, предвидени в 

Стратегията, Закона и Наредбата ще допринасят за устойчиво развитие на Р. България в 

резултат на успешно управление на отпадъците от строителството и разрушаване, като 

същевременно ще доведе до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, 

причинено от генерираните строителни отпадъци, до подобряване на ефективността от 

използването на ресурсите, стимулиране на инвестициите в управление на отпадъците и до 

увеличаване на отговорностите на фирмите и физическите лица, които предизвикват 

замърсяване. 

Основната цел на нормативните документи е да допринасят за устойчиво развитие на 

РБългария чрез интегрирана рамка за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от генерираните строителни отпадъци, подобряване на ефективността на 

използване на ресурсите, увеличаване на отговорностите на замърсителите и стимулиране на 

инвестициите за управление на отпадъците. 
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РАЗРАБОТКА НА НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ 

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАНОМОДИФИЦИРАНИ МАТЕРИАЛИ 

НА ОРГАНИЧНА И НЕОРГАНИЧНА ОСНОВА 

 

В. Е. Ваганов 
1
, С. Ю. Петрунин 

1
, В. В. Решетняк 

1
 

 

Резюме 

В доклада се разглеждат научните и технологични подходи за създаване на 

наномодифицирани материали на базата на циментни и полимерни свързващи. Изборът на 

свързващото вещество е определено от най-големите обеми на потребителите и от 

необходимостта за непрекъснато подобряване на конструкционните и експлотационните 

свойства при запазване и намаляване на екологичното натовармане на околната среда. В 

настоящия доклад са разработени научни подходи, позволяващи да се контролират 

еднородността на разпределение на уякчаващата компонента в обема на материала; 

определени са технологичните параметри, осигуряващи необходимите свойства на водните 

дисперсии; показани са структурните особености на наномодифицираните материали и са 

анализирани механизмите на усилването. 

 

WORK OUT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL BASYS FOR THE 

CREATON OF NANOMODIFIED ORGANIC AND ANORGANIC MATERIALS 

 

V. E. Vaganov, S. Yu. Petrunin, V. V. Reshetnyak 
 

Abstract 

The paper discusses scientific and technological approaches of creating nanomodified materials 

based on cement and polymer binders. Choice of bases caused the most significant levels of 

consumption and the need to continuously improve their structural and functional properties, while 

maintaining and reducing the environmental load on the environment. In this work, scientific 

approaches developed to monitor the uniformity of the distribution of the reinforcing phase in the 

bulk of the material, defined process parameters to ensure the desired properties of aqueous 

dispersions, investigated structural features of nanomodified materials have been analyzed 

mechanisms of hardening. 
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НЕОБХОДИМИ ЗАКОНОВИ ПОДОБРЕНИЯ КЪМ 

ЗУТ ЗА ПРОМИШЛЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

К. Велчев 
1
 

 

Резюме 

Специфичните изисквания при определяне на териториите и параметрите на УПИ 

за промишлени предприятия са свързани с технологични, площни, обемно-пространствени 

и инфрастуктурни, вкл. социални въпроси. Поради това някои от показателите в ЗУТ за 

устройствените режими са неприложими за индустриалните имоти:  

- В ЗУТ показателят „Интензивност на застрояване” се изчислява на базата на 

разгъната площ при относително еднакви височини на етажите. Но в една 

промишлена площадка етажните височини на сградите варират от 3 m до 30 m и 

повече, което руши „интензивността” като обемно-пространствен показател 

- Подобни „неточности” възникват и за „Плътност на застрояване”, където освен 

сградите има околосградни инсталации, товаро-разтоварни площадки, 

противопожарни пътища, инженерни съоръжения, които са задължителни.  

Дискусионен е и проблемът за линиите на застрояване на промишлените сгради, 

където, за разлика от другите обекти, не югът, а северът е благоприятното изложение.  

В Закона “разновидностите на производствена устройствена зона” не структурират 

промишлените зони и УИПИ, съобразно нашите икономически, екологични и архитектурни 

критерии, които са: в индустриални предприятия; в малки и средни предприятия; в 

технопаркове и за преустройство. Поради това и методиката за проектирането им е много 

различна.  

По част втора “Устройствено планиране на територията” са определени видовете 

устройствени схеми и планове. Нерешените въпроси тук се състоят в механичното 

пренасяне на изискванията за различните подробни устройствени планове и към 

производствените територии. 

Считаме, че не може да се приложи за промишлеността нито един от посочените в 

Закона планове без да са налице технологични и други проекти. Затова, вместо подробен 

план, за промишлеността трябва да се появи понятието “Ескизен устройствен план и 

“Генерален план на поземлен имот”. 

 

NECESSARY REGULATORY IMPROVEMENTS TO 

THE TDA FOR INDUSTRIAL AREAS 

 

K. Velchev 

 

Abstract 

The specific requirements for determining the areas and parameters for regulated landed 

properties (RLP) for industrial enterprises are related to technology, area, spatial and infrastructure 

incl. social issues. Therefore, some of the indicators in the TDA for planning regimes are not 

applicable to industrial estates: 

 In TDA the indicator "Intensity of construction" is calculated based on the total area under 

relatively equal storey heights. But in an industrial site the building storey heights range 
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from 3 m to 30 m and more, which breaks the "intensity" as a volume-spatial index 

- Such "inaccuracies" arise for the "Density of building", where except where buildings have 

around the building installations, loading and unloading platforms, fire fighting roads, civil 

engineering structures, which are mandatory.  

Discussion is also the problem of the construction lines of industrial buildings where, unlike 

other sites, not the South and the North is the favorable exposure. 

In the Law “production development zone variations" do not structure the industrial zones and 

RLP, according to our economic, environmental and architectural criteria, which are: in industrial 

enterprises; in small and medium enterprises; in technological parks for the reconstruction. 

Therefore, the methodology and the design are very different 

According part two “The spatial planning" defines types drawings and plans. Unresolved issues 

here consist of mechanical transfer requirements for different detailed plans and to the production 

areas. We believe that it can be applied to any industry none of the specified in the Act of plans 

without the presence of technological and other projects. So instead of a detailed plan for the industry 

the term "Preliminary Master Plan and" Master Plan of land" must appear 

 

Въведение 

Специфичните изисквания при определяне на териториите и параметрите на УПИ 

за промишлени предприятия са свързани с технологични, санитарно-хигиенни, площни, 

обемно-пространствени и инфрастуктурни, вкл. социални въпроси, които се разглеждат 

подробно в следващите лекции. 

Промишлените предприятия и територии представляват основен елемент на 

материалната жизнена среда. Те заемат значителни пространства от селищния организъм, 

ангажират голям брой хора и въздействат върху изграждането на обемно-пространствения 

образ на същия. 

В последните години индустрията в България силно намали своя капацитет. Големи 

обекти съкратиха част от производството си, а други прекратиха  дейността си. Много от тях 

вече имат повече от един собственик и съответно са обособени като самостоятелни единици. 

Съществува тенденция за изграждане на микро, малки и средни предприятия /МСП/, 

Технопаркове и Бизнес Центрове като основни звена в производството. 

Тези нови процеси протичат при силно занижен архитектурен контрол, което 

налага незабавната намеса на държавата в следните аспекти: 

1. Спиране на хаотичното застрояване на селищата с нефункционални обекти сред 

опустошена околна среда; 

2. Категорична забрана за изграждане на производствени сгради на „чисти площадки”, 

без да е доказана липсата на необходимите територии за тях в съществуващите индустриални 

райони. Изоставени терени, вследствие преди всичко на междусобственически конфликти, 

има в цялата страна, станали  гета за бездомници и улични кучета; 

3. Задължителна промяна в законите, чиито текстове противоречат на архитектурните и 

урбанистични принципи за устройство и изграждане на населените места. Частната 

собственост е „свещена”, но в името на това не могат да се заграждат терени в зелените 

междуквартални пространства и във функциониращите добре индустриални структури; 

4. Задължителен контрол при проектирането и изграждането на териториите за труд, 

осъществяван от главен проектант на зоната.                                                                             

Посочените проблеми не са само за нашата страна, но това не означава, че трябва да 

чакаме „опита” на другите, за да ги решим. Според нас проблемите започват от Закона за 

устройство на теритарията - ЗУТ. 



 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 

 

275 

Ще се спрем на няколко пункта, които касаят производствените територии, макар че е 

необходим цялостен нов прочит на Закона. 

 

По част първа „Основи на устройство на територията”. 

Някои от показателите в ЗУТ за устройствените режими са неприложими за 

индустриалните поземлени имоти:  

- Показателят „Интензивност на застрояване” се изчислява на базата на разгъната 

площ при относително еднакви височини на етажите. Но в една промишлена площадка 

етажните височини на сградите варират от 3 м. до 30 м. и повече, а има и специфични 

инженерни съоръжения. Очевидно е, че  етажността на производствените обекти трябва да се 

обозначава по друг начин - например с точки вместо с цифри. При отчитането на броя на 

етажите, полученото число да се умножава по 2, тъй като височината на производствените 

сгради, осреднено, е два пъти по голяма. По този начин въздействието на “интензивността” 

като обемно-структурен фактор на територията ще се отрази реално; 

- Подобни „неточности” възникват и за „Плътност на застрояване”, където освен 

сградите има околосградни инсталационни пътеки, товаро-разтоварни площадки, 

противопожарни пътища, инженерни съоръжения и паркоместа, които не се отчитат. А те са 

технологично необходими и във всички случаи не са прищявка на проектанта. Последващото 

търсене на инсталационни „трасета” струва скъпо - т.е. по добре е изграждане на 

предварителна модулна мрежа, защото иновативния дух и конкуренция на технологиите е 

водещ фактор.   

- За паркоместата в промишлеността не може да се прилага методика  за жилищно-

обществените части. Невярно е указанието в Наредба 2 „За планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортни системи на урбанизирани територии”, а именно че 1 

паркомясто се пада на 100 - 120 м
2
 разгъната застроена производствена площ. 

Съображенията са: 

1. Площта не може да бъде определяща  за броя на промишления персонал в едно 

предприятие, както и броя на хората в най-голямата смяна; 

2. Определящото число, едновременно ползващи паркоместа е сборна сума от 

сутрешната и следващата  работни смени  и дневната смяна, която в много случаи е повече от 

половината списъчен състав на предприятието; 

3. Процент от  полученото число определя броя на паркоместата. Процентът зависи и от 

местоположението на предприятието( в селището или извън него), наличност на ведомствен 

транспорт и т. н. 

- Дискусионен е и проблемът за лините на застрояване и регулация на 

промишлените сгради, където, за разлика от жилищните и обществените, не югът, а северът 

е благоприятното изложение, т.е. критериите за отстоянията между сградите коренно се 

променят (вж. фиг.1-2)  

В тази част и по-точно в глава пета на Нередба 7 към Закона се разглеждат 

“разновидностите на производствена устройствена зона”. Според текста те биват три 

вида: - чисто производствени (Пч); - предимно производствени (Пп); високо 

технологични производствени – технопаркове (Пс). Пч се застрояват само с 

производствени, складови и обслужващи сгради (здравни пунктове, магазини, обществено 

хранене за работещите, жилища за охрана) и съоръжения. В Пп се допуска изграждането на 

жилищни сгради за производствения персонал, хотели, професионални училища, научно-

експериментални бази и др. Пс са в обособени граници и в тях не се допускат производства с 

вредни отделения. При необходимост могат да се изграждат всякакви  видове обслужващи 

звена и обекти на обитаването. Плътността на застрояване (ПЗ) е за: Пч – 50 до 80%; Пп - 
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40 до 80%; Пс – 40 до 50%. Озеленената площ (П озел.) е за: Пч - 20 до 40%; Пп – 20 до 40%; 

Пс – 20 до 40%; Задължително  1/3 от зеленината трябва да бъде дървесна. Интензивността 

на застрояване (Кинт.) е за:  Пч – 1,00 до 2,50; Пп – 1,0 до 2,50; Пс – 1,0 до 1,50. 

Структуриране на производствените зони и УИПИ, съобразно нашите икономически, 

екологични и архитектурни критерии са : 

- Производства в индустриални предприятия  със значителни вредности-Пин1 и за 

безвредни производства-Пин2; 

- Производства в мини, малки и средни предприятия със значителни вредности-Пмс1 и 

за безвредни производства-Пмс2; 

- Производства в технопаркове-Птп; 

- Производства за преустройство, включително преустройство в обществени и жилищни 

структури-Ппр; 
 

Методиката за тяхното проектиране е много различна в сравнение с жилищните и 

обществени сгради. Площите за посочените по-горе стопански дворове (Псд), транспортни 

комуникации (Птк), инженерни комуникации (Пик), противопожарни пътища (Пппп), 

човекопотоци и паркоместа (Пчп) се изчисляват съгласно формулите на фиг. 3. Освен това 

трябва да се знае, че:площта на стопанския двор се определя от сборната ивица за товарно-

разтоварни операции, умножена по 25 метра дълбочина; задължителната ширина на пътищата 

за тран-спортните средства са 6,00 м.(такава ширина е необходима и за пътя на пожарните 

коли, които при по-голямо сградно петно от 120/60 м. трябва да могат да го обиколят от 

всички страни; ако искаме да имаме флексибелна техническа мрежа, трябва да „опашим” 

сградите с инсталационни канали с ширина от 3 метра; за паркоместата също трябва се има 

предвид, казаното по-горе..                         

Във фиг. 4. са показани и съответните препоръчителни показатели за тях,  определени 

по посочената методика.   

Когато към получената картина се прибавят екологичните изисквания, се получава 

понятието „Устройствен режим на индустриалния комплекс”. И както се каза в уводната 

лекция, съжителството между промишленост и жилищни образувания ще се определя от два 

типа режими: чисти производства (VII VI група предприятия - до 100м.), където са възможни 

почти всички обекти на обитаването и производства със значителни вредности (V до I група 

предприятия - от 300 до 3,000м), където се допуска огнаничен вид сгради за обитаване. 
 

Предложените правила за линии на застрояване и разполагане на сградите и 

инженерните съоръжения не са задължителни, но считаме, че е полезно да се знаят. Става 

дума за т.нар. предзаводска площадка, където се разполагат рекламно-опознователни пана за 

дейността, историята и развитието на предприятието в богата зелена среда и необходимите 

паркоместа за работещите в обекта и гости. Минималната ивица от 3,0 м. пред 

производствените халета и не-обходимата ширина от 18,00 м. за двуредно паркиране 

предопределя застрояването на производствените корпуси на 21,00 м. - 24,00 м. от основните 

артерии. Посочената схема ще бъде по-добра, ако пред корпусите се постави поне три-

метрова зелена полоса. Не е без значение  и необходимостта от локални платна, ако основната 

улица е с интензивно движение. При решения с подземни гаражи, горните изисквания  могат 

да се променят. Но това е и икономически и архитектурен въпрос. В този случай е възможно 

едностранно паркиране на личните превозни средства. Сградите на управлението и други 

звена на комплексното обществен обслужване - КОО (обществено хранене, санитарно 

хигиенни звена, здравеопазване, битови и административнини услуги, търговия, спорт и др.) 

могат да бъдат на по близко растояние спрямо магистралата, макар че авторът не го 
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препоръчва. (фиг. 1-2). 
 

По част втора “Устройствено планиране на територията” са определени видовете 

устройствени схеми и планове. Нерешените въпроси тук се състоят в механичното 

пренасяне на изискванията за различните подробни устройствени планове, отнасящи се 

до  жилищните и обществени комплекси и към производствените територии. 

Считаме, че не може да се приложи за промишлеността нито един от посочените в 

Закона планове без да са налице производствено-технологични, архитектурни и други 

проекти: 

-План за регулация и застрояване –ПРЗ;  

-План за регулация – ПР;   

-План за застрояване – ПЗ; 

-Регулационен план – РП.   

Затова, вместо подробен устройствен план, за промишлеността трябва да се появи 

понятието “Ескизен устройствен план /ЕУП/ на производствена територия и “Генерален 

план на поземлен имот” /ГППИ/. 
Ескизниият устройствен план /ЕУП/ на индустриален район е много различен в 

същността си от подробните устройствени планове. Той определя организацията на 

територията, устройствените режими, социалната и техническа инфраструктура, екологичното 

зониране /санитарно-хигиенно/, транспортните комуникации и човекопотоци до всеки 

поземлен имот, препоръчителното обемно-пространствено и площно изграждане, съобразено 

с хидро и инженерно-геоложките, земетръсни и свлачищни дадености на терена, както и с 

подходите към площадката /район, селище, промишленост/, зелената система, схемите за 

защитени терени /история, паметници/ и други. 

Разбира се, това става въз основа на много подробни предварителни проучвания от 

регионален и селищен характер на природните фактори, схеми, планове и проекти. 

Генералният план, който е следващият етап в проектирането, третира проблемите на 

отделния поземлен имот и конкретизира функционално-технологичното решение на даденото 

производство, като се съобразява максимално със залегналите идеи в ЕУП. 

Посочените проблеми нe изчерпват нерешените въпроси на производствените 

територии. Те не са само законодателни, но и на архитектурната колегия. Вероятно не си 

даваме сметка, че това е огромна материална среда, нерядко изграждана не по  законите на 

архитектурата.  

С риск да бъда обвинен в носталгия по минало време, ще припомня, че в България 

имаше специализирани проектански организации ( „Енергопроект”; „Металургпроект”; 

„Химпроект”; „Минпроект”; „Нипроруда”, „Машпроект”, „Електропроект”, „Заводпроект”, 

„Промпроект”, „Леспроект”, „Агропромпроект”, „Хранпроект, „Водоканалпроект”, 

„Водпроект”, „Инстпроект” и др.). Талантливите проектанти в тях решаваха тежките 

проблеми на страната, което се потвърждава и от изминалото време. 

В настоящия момент строителството на индустриални обекти се извършва на случайни 

места от чужди инвеститори и проектанти и твърде рядко с българско участие. Липсва 

обединяващата фигура на главния проектант-архитект. Посетените от автора на текста 

промишлени обекти са еднообразни, недобре структурирани и оцветени, несъобразени с 

околната среда. За някои от тях може да се приеме, че са добре „подредени” технологично, но 

не и функционално. Крайно време е към всеки областен град и селища със силно раз-вита 

промишленост да се назначат водещи проектанти-архитекти за всяка конкретна 

индустриална територия. Проблемите са изключително сложни, за да се решават на парче от 

затрупания от задачи главен архитект на селището. 
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Фиг. 1. Препоръчителни застроявания за производствени сгради 

улица или съседен УПИ 

препоръчителни отстояния до регулационна линия и застрояване 

в частта на главното влизане други граници с и без 

влизане – С и Д производство - Уп обслужване–Уо 

І клас гр. магистрали* 24 м. 12 м. 6 м. 

ІІ клас гр. магистрали* 24 м. 12 м. 6 м. 

ІІІ клас гр. магистрали* 12-21 м. 9 м. 3 м. 

ІV, V, VІ клас  12-21 м. 6-9 м. 3 м. 

застрояване-С и Д - - 1/2 Н ** 

през улицата - У Н** Н** Н** 

* препоръчва се локална обслужваща улица ** височината на по-високата сграда 

Фиг. 2. Обозначение за отстоянията на промишлените обекти 

 

 

Фиг. 3 Препоръчителни формули и основни показатели (съгл. предложената методика) 

ЗПипи (застроена площ на ИПИ) = ЗПСипи+СДипи+ТКипи+ИКипи+ПППипи +ЧПМипи; 

РЗПипи (разгъната застроена площ в ИПИ) = РЗПСипи+СДипи +ТКипи+ИКипи+ППКипи 

+ЧПМипи; 

КУТипи (коефициент за усвоената територия в ИПИ) = ПУТипи/Пипи; 

КПЗипи (коефициент за плътност на застрояване ) = ЗПипи/Пипи; 

КИЗипи (коефициент за интензивност на застрояването) = РЗПипи/Пипи; 

КОЗппи (коефициент за озеленяване в процент) = ОЗП/Пипи; 

КБПсз (коефициент за бруто прощ при свободно застрояване) = БПсз/Тир;  

КНПсз (коефициент за нето площ при свободно застрояване) = НПсз/Тир, 

Абревиатурите (показателите) означават :          

-ИПИ - индустриален поземлен имот; 

-ЗПСипи - застроена площ на сградите в ИПИ; 

-СДипи - стопански двор на ИПИ; 

-ТКипи - транспортни комуникации в ИПИ; 

-ИКипи - инженерни комуникации на ИПИ (ивица от 3 моколо сградите); 

-ПППипи - противопожарни пътища в ИПИ (ивица от 6 м около сградите, когато са над 

18 м до 60 м широки и по- дълги от 120 м); 
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-ЧПМипи - човекопътеки и паркоместа в ИПИ; 

-РЗПС ипи - сбор от застр. площ на всички етажи, умножен с К = 2 (приведен към ЖС) 

-ПУТипи - площ на усвоената територия в ИПИ; 

-Пипи - площ на ИПИ; 

-ОЗПипи - озеленена площ в ИПИ; 

-БПсз - бруто площ при свободно застрояване; 

-Тир (мр., кв.) - територия на индустриалния район, микрорайон, квартал. 

-НПсз - нето площ при свободно застрояване. 

 

Фиг. 4. Устройство на производствени територии-показатели 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЗАЩИТЕНИ 

СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПОЖАР С МАКРОСИ НА MS EXCEL 
 

В. Яков 
1
 

Резюме 

В разработената програма се изчислява температурата на газа и на защитен стоманен 

елемент при температурно въздействие по номиналните криви: ISO 834, външна и 

въглеводородна. Нарастването на температурата DQа(t) за период от време Dt се реализира 

според точка 4.2.5.2 на БДС EN 1993-1-2. Критичната температура Qcr се определя съгласно 

точка 4.2.4 на същия документ. 

Отчитат се следните фактори: 

 коефициент на масивност на стоманения елемент Ap/V; 

 специфични топлини на стоманата и огнезащитата ca и cp; 

 плътности на стоманата и огнезащитата rа и rp; 

 коефициент на топлопроводност lp и дебелина на огнезащитата dp; 

 интервал на нарастване на времето – Dt; 

 клас на сечението; 

 вид на номиналната крива; 

 коефициент на използване на носещата способност на елемента µ0. 

В табличен и графичен вид се дават температурата на газа и на стоманения елемент на 

всеки пет минути до достигане на критичната температура Qcr. 
 

Ключови думи: пожарна ситуация, защитени стоманени сечения, MS Excel. 

 

TEMPERATURE CALCULATION OF PROTECTED STEEL ELEMENTS 

IN FIRE WITH MACRO MS EXCEL 
 

V. Yakov 
1
 

 

Abstract 

The developed program calculates the gas and the protected steel element’s temperature in case 

to fire according nominal curves: ISO834, outer and hydrocarbon curves. The increase of the 

temperature of steel element DQа(t) for a time interval Dt is calculated according to 4.2.5.2 of 

EN 1993-1-2 .The critical temperature Qcr is determined according to 4.2.4 of the same document. 

The used parameters are: 

 the section factor AP/V; 

 the specific heat of steel and protection material ca and cp; 

 the unit mass of the fire protection and steel element rа and rp; 

 the thermal conductivity lp and thickness of the fire protection material dp; 

 the time interval - Dt; 

 cross-section class of the steel member 

 the type of the nominal curve 

 the utilization factor µ0 
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The temperature of gas and steel element are presented for every five minutes in а tabular and 

graphical form until Qcr is reached. 

 

1. Въведение 

При метода на критичната температура се търси времето, за което разглежданият 

елемент ще се нагрее до температура, при която няма да може да поема разрезните усилия, 

съответстващи на извънредна комбинация пожарно въздействие. Нарастването на 

температурата на защитени с огнезащитни слоеве стоманени елементи се изчислява по 

формули (1) и (2). 
 

   /10
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където:  

ca, cp специфична топлина на стоманата и огнезащитата, J/kgK 

a , p плътност на стоманата и на огнезащитата, kg/m
3
 

Ap/V коефициент на масивност на елемента, m
-1 

dp дебелина на огнезащитния материал, m
  

t стъпка на изменение на времето в секунди 

p  коефициент на топлопроводност на огнезащитата, W/mK материал 

, ,,g t a t   температури на газа и стоманения елемент, 
0
C

 

. g t  Нарастване на температурата на газа, 
0
C 

, a t  Нарастване на температурата на въздуха, 
0
C 

 

Коефициентът на масивност Ap/V се определя съгласно указанията в таблица 4.3 на 

БДС-EN-1993-1-2 [1] 

В таблица 1 са дадени параметрите на някои видове огнезащитни материали: 
 

Таблица 1 

 
Обемна 

маса 

Коефициент за 

топлопроводност 

Специфичен масов 

топлинен капацитет 

Материал  [kg/m
3
] p [W/(m.C)] cp [kJ/(kg.C)] 

азбест разчепкан 340 0,087 0,816 

плочи от минерална вата 120 0,07 0,75 

тухли глинени червени 1600 0,70 0,84 

плочи вермикулитови 250 0,080 0,79 

плочи гипсови 900 0,25 1,0 

стомана 7850 45,0 0,60 

стоманобетон 2500 1,6 1,00 
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2. Описание на програмата за изчисляване на стоманени елементи с огнезащита 

при пожар 

В началото на работния лист се въвеждат необходимите данни за изчисляване на 

изменение на температурата на стоманения елемент във функция от време t: 

 степен на използване на сечението μ0; 

 дебелина на огнезащитата dp в метри; 

 коефициент на масивност Ap/V, m-1
; 

 стъпка на нарастване на периода ∆t в секунди с опция за избор от потребителя с 
падащо меню съответно за 10, 20 и 30 секунди; 

 клас на сечението – с възможност за избор от потребителя с опции 1, 2, 3 и 4 клас; 

 коефициент на топлопроводност на огнезащитата lp [W/(m.C)]; 

 cp специфична топлина на огнезащитата, J/kgK; 

 rp плътност на огнезащитата, kg/m
3
 

 тип на номиналната крива – избира се от падащ списък с опции: ISO 834, външна и 

въглеводородна 

Реализирана е функция, която изчислява температурата на газа в пожарния сектор в 

зависимост от избрания тип на номиналната крива. Тя има вида: 

Function Ftitag1(t As Double) As Douuble 

If Cells(6,7) = “ISO834” 

Ftitag1 = 20 + 345*Log(8*t+1)/Log(10) 

ElseIF Cells(6,7) = “Външна” 

Ftitag1 = 660*(1-0,687*Exp(-0,32*t)-0,313 *Exp(-0,32*t))+20 

Else 

Ftitag1 = 1080*(1-0,325*Exp(-0,176*t)-0, 675 *Exp(-2,5 *t))+20 

End If 

С бутон изчисли се стартира макрос, който изчислява критичната температура на 

защитеното сечение (формула 4.22 [1]) и времето, за което тя се достига.  

Необходимите входни данни за изчисляване температурата на защитения елемент и 

критичната температура се записват в началото на входния лист. Изчисленията се провеждат в 

двоен цикъл.  

Външният цикъл организира записването на температурата на стоманения елемент, 

достигана на кратните на всеки 5 минути в масив. Размерът на масива е 40 елемента, което 

осигурява 200 минутен период на запис. Това е напълно достатъчно, тъй като в [2] и [3] 

максималната изисквана степен на огнеустойчивост е 180 минути. 

Във вложения втори цикъл се извършва изчисляването на температурата на стоманения 

елемент в края на зададените периоди от време ∆t (dt). Броят итерации е 300/ dt: 

For j = 1 To 300 / dt 

tm = tm + dt: tg = tg + dt 

titag = Ftitag1(tg / 60) 

deltaA = mn1 * (titag - titam) * dt - mn2 * (titag - titagm1) 

If deltaA < 0 And titag - titagm1 > 0 Then deltaA = 0 

titam = titam + deltaA 

If titam > titacrit And tcrit = 0 Then tcrit = tm - dt 

End If 

titagm1 = titag 

Next j 



 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 

 

283 

Вътрешният цикъл следи кога се достига критичната температура – тогава tcrit взема 

времето в секунди до предишния интервал. Във външния цикъл следва проверка за стойността 

на tcrit и ако тя е по-голяма от 0, външният цикъл се прекъсва. В случая tcrit играе ролята и на 

флагова променлива. 

 

 
Фигура 1 Работен прозорец на програмата 
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Както се вижда от фигура 1 резултатите се извеждат в таблица с 3 колони. В първата 

колона са минутите кратни на 5, във втората колона са температурите на газа в пожарния 

сектор, а в третата – температурата на стоманения елемент. Макросът автоматично построява 

графика на изменението на температурата на газа и стоманения елемент. 

 

3. Изследване на влиянието на различните фактори върху времето до достигане на 

критичната температура. 

Таблица 2 

μ0 cr 

dp = 2 cm dp = 3 cm 

10 20 30 10 20 30 

0.3 663.8 91:10 91:00 91:00 132:00 131:40 131:30 

0.5 584.7 76:30 76:20 76:30 111:30 111:20 111:30 

0.7 525.8 66:50 66:40 66:30 97:50 97:40 97:30 

 

Оценено е влиянието на степента на използване на сечението μ0, на дебелината на 

огнезащитния слой dp и на стъпката на изменение на времето ∆t. 

Използвано е конкретно сечение на стоманен елемент I-PE 200, подложен на опън. 

коефициентът му на масивност е Ap/V = 105 m
-1

. 

Изследвани са два варианта на огнезащита с гипсокартон с дебелини съответно 2 и 3 cm. 

Най-силно влияние върху Qcr оказва дебелината на гипсокартона, след което е влиянието на 

коефициента на използване μ0. В нормите се препоръчва използване на интервали ∆t = 20 s , 

но тъй като при съвременната изчислителна техника забавянето е пренебрежимо малко, може 

да се използва ∆t = 10 s. 

 

4. Заключение 

Програмното решение позволява да се отчетат всички фактори, свързани с 

огнезащитата, които оказват влияние на температурата на газа в пожарния сектор. Те са общо 

5 на брой, което прави изключително трудна задачата за изготвяне на номограми и готови 

таблици.Както се вижда в [4] и [5] дори само за една номинална крива таблиците са 9 на брой.  
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА НЕЗАЩИТЕНИ СТОМАНЕНИ 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОЖАРНА СИТУАЦИЯ С МАКРОСИ НА MS EXCEL 
 

В. Яков 
1
 

 

Резюме 

Разработен е софтуерен продукт за определяне на нарастването на температурата на 

незащитен стоманен елемент при пожарно въздействие по номиналните криви ISO 834, 

външна и въглеводородна. 

Разработеният алгоритъм е съгласно глава IV на БДС EN 1993-1-2. Входните данни са: 

 коефициент на масивност Am/V; 

 коефициент на засенчване ksh; 

 коефициент на използване на носещата способност на елемента µ0; 

 интервал на нарастване на времето – Dt; 

 клас на сечението; 

 вид на номиналната крива. 
Като резултат се получава времето за изчерпване на носещата способност на елемента tcr. 

В табличен и графичен вид се дават температурата на газа в пожарния сектор и на 

стоманения елемент за всяка минута до достигане на tcr. 
 

Ключови думи: пожарна ситуация, незащитени стоманени сечения, MS Excel. 

 

TEMPERATURE CALCULATION OF UNPROTECTED STEEL ELEMENTS 

FOR FIRE SITUATION WITH MACRO MS EXCEL 

 

V. Yakov 
1 

 

Abstract 

A VBA Excel macro is developed for calculation of the gas and the unprotected steel element’s 

temperature in case to fire according nominal curves: ISO 834, outer and hydrocarbon. The 

developed algorithm is according to section IV of the BDS EN 1993-1-2. The input parameters are: 

- the section factor Am/V; 

- the correction factor for the shadow effect ksh; 

- the time interval - Dt; 

- cross-section class of the steel member; 

- the type of the nominal curve; 

- the utilization factor µ0. 

As a results is obtained the time tcr in which the ultimate loadbearing capacity is reached. 

Every minute in tabular and graphical form until Qcr is reached. 
 

Keywords: Fire situation, unprotected steel section, MS Excel 

 

1. Въведение 

Изменението на температурата на стоманените елементи се изчислява при следните 

                                                           
1
 гл. ас. д-р инж. Владимир Яков катедра АИТ, vny@mail.bg 

Chief Asist. Prof. Dr. Eng. Vladimir Nikolov Yakov, vny@mail.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 

 

286 

приемания: 

- температурата е постоянна по цялото напречно сечение, което при относително 

тънките пояси и стебла на стоманените профили е достатъчно точно; 

- по дължина на елемента температурата също не се изменя. 

Изменението на температурата на въздуха в пожарния сектор се приема по номиналните 

криви: 

ISO 834 - формула(1), външна - формула(2), и въглеводородна формула(3). 

10( ) 20 345.log (8. 1)  g t t         (1) 

0,32. 3,8( ) 660(1 0,687. 0,313. ) 20    t

g t e e      (2) 

1,167. 2,5.( ) 1080(1 0,325. 0,675. ) 20    t t

g t e e      (3) 

θg – температура на газа; 

t - време в min. 
 

При незащитени от пожарното въздействие стоманени елементи, нарастването на 

температурата в участък от време Δt (препоръчва се до 5 сек.) се определя от следната 

зависимост: 

.

1m
a t sh net

a a

A
k h t

V c



            (4) 

където:  

ca специфична топлина на стоманата, J/kgK 

a плътност на стоманата 7850 kg/m
3
 

Am/V коефициент на масивност на елемента , m
-1 

hnet чист топлинен поток , W/m
2 

t стъпка на изменение на времето в секунди 

Am изложена на нагряване площ на единица дължина, m
2
 
 

V обем на елемента за единица дължина, m
3 

ksh коефициент на засенчване 

 

Коефициентът на засенчване ksh се определя по формула (5) 

( / )

( / )

m b
sh

m

A V
k k

A V
           (5) 

( / )m bA V  отношение на околната повърхнина на описания паралелепипед около профила 

към обема на профила за дължина 1 метър в m
-1

. k = 0.9 за I профили, за всички останали 

случаи k = 1. 

За изпъкнали кутиeобразни профили и кръгли сечения ksh = 1, за останалите сечения 

приемането на единица е в полза на сигурността.  

Чистият топлинен поток е равен на сумата от конвективния топлинен поток hnet,c плюс 

лъчистия топлинен поток hnet,r. 

Лъчистата част на топлинния поток се определя по формулата: 
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4 48

. 5,67.10 273 273net r res r mh         
 

    (6) 

  Коефициент на конфигурация (може да се приеме = 1 ако няма други данни) 

mfres    
сумарна излъчвателна способност, равна на излъчвателната способност на 

пожарния сектор, умножена по излъчвателната способност на повърхността 

на елемента (0,8 . 0,625 = 0,5, ако няма други конкретни данни). 

g, m температурата на елемента m и на газа в помещението са в 
0
C. 

Конвективната част на топлинния поток се определя по формулата: 

 mgcc,neth          (7) 

където: 

c  коефициент на конвективно топлопредаване 25 W/m
2
°K може да се използва за 

стандартна и външна криви, 50W/m
2
°K за въглеводородна крива)  

Формулите от (1) до (7) позволяват да се проследи нарастването на температурата на 

стоманения елемент при пожар. При метода на критичната температура се определя времето 

tcr, за което температурата на стоманения елемент достига cr. Ако tcr е по-голямо от 

изисквания показател на огнеустойчивост, елементът може да остане незащитен. 

Увеличаването на tcr може да стане чрез намаляване на степента на използване на носещата 

способност на сечението μ0, или чрез огнезащита на елемента. 

За опънати елементи и елементи, подложени на огъване, осигурени срещу загуба на 

обща устойчивост (чрез непрекъснато закрепване на натиснатия пояс извън равнината на 

гредата със стоманобетонна плоча): 

3,833

0

1
39,19ln 1 482

0,9674
cr



 
   

 

      (8) 

Коефициентът на използване на носещата способност на сечението се определя по 

формула: 

0.d.fi

d.fi

0
R

E
         (9) 

където:  

Еfi,d e ефектът от изчислителното натоварване за пожарна извънредна комбинация; 

Rfi,d,0 e носещата способност на разглежданото сечение в условия на пожар при 

температура 20 
0
С. 

 

2. Програма за изчисляване на незащитени стоманени елементи 

В работния лист се въвеждат входните данни, необходими за изчисляване на хода на 

изменение на температурата на стоманения елемент във функция от време t: 

 степен на използване на сечението μ0, изчислена по формула (9) 

 коефициент на засенчване ksh, изчислен по формула (5)  

 коефициент на масивност Am/V, m
-1

. 

 стъпка на нарастване на периода ∆t в секунди с опция за избор от потребителя с 

падащо меню съответно за 2, 5 и 10 секунди. 

 клас на сечението – с възможност за избор от потребителя с опции 1, 2, 3 и 4 клас 

 тип на номиналната крива от падащо меню 
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Тъй като топлинният капацитет ca и плътността rа са едни и същи за всички стоманени 

елементи, се въвеждат като константи. С бутон изчисли се стартира изчислителният процес. 

Макросът започва с дефинирането на следните функции, с които се изчислява 

температурата в пожарния сектор: 

Function FtitagISO834(t As Double) As Double 

FtitagISO834 = 20 + 345 * Log(8 * t + 1) / Log(10) 

End Function 

Function FtitagOUT(t As Double) As Double 

FtitagOUT = 660 * (1 - 0.687 * Exp(-0.32 * t) - 0.313 * Exp(-3.8 * t)) + 20 

End Function 

Function FtitagHC(t As Double) As Double 

FtitagHC = 1080 * (1 - 0.325 * Exp(-0.176 * t) - 0.675 * Exp(-2.5 * t)) + 20 

End Function 

В зависимост от класа на сечението по формула (8) се изчислява cr.  

Всички независещи от времето множители във формулите се изчисляват преди началото 

на цикъла, с който се определя ходът на температурата като функция на времето. 

Приема се начална температура на въздуха и на елемента TitaG и TitaM = 20 
0
C. 

За средата на интервала за всеки от циклите TitaG се изчислява като функция на времето 

както следва: 

If Cells(6, 7) = "ISO 834" Then 

TitaG = FtitagISO834(tg / 60) 

ElseIf Cells(6, 7) = "Въглеводородна" Then 

TitaG  = FtitagHC(tg / 60) 

Else 

TitaG  = FtitagOUT(tg / 60) 

End If 

Изчислява се нарастването на температурата на стоманения елемент deltaA за 

разглеждания интервал като се използват зависимостите от (4) до (8). В тях температурата на 

стоманения елемент се приема равна на изчислената в предишния интервал. Температурата на 

стоманения елемент в края на интервала се получава като към TitaM добавим deltaA. В края 

на всяка минутa достигнатата температура се записва в елемент от масива TitaM_1m. Цикълът 

спира когато TitaM стане по-голямо или равно на критичната температура. Изчислява се: Tcr 

= (i - 1) * Delta_t, където i е номерът на текущaтa итерация. 

Следва определяне и извеждане на Tcr във формат минути: секунди (виж фиг. 1). В 

табличен вид се извеждат резултатите както следва: в първата колона се записва времето в 

минути, във втората – температурата на газа в пожарния сектор. В последната колона се 

извеждат стойностите на елементите на масива TitaM_1 m. 

По данните от таблицата макросът изчертава графика на стойностите на температурите 

на газа и стоманения елемент като функция на времето t. 
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3. Изследване на влиянието на различните фактори върху времето до достигане на 

критичната температура. 

Таблица 1 

μ0 cr 

Ksh = 1 Ksh = 0.703 

2 5 10 2 5 10 

0.3 663.8 13:02 13:00 12:50 15:14 15:10 15:00 

0.5 584.7 10:26 10:25 10:20 12:34 12:30 12:30 

0.7 525.8 9:04 9:00 9:00 11:02 11:00 11:00 
 

Оценено е влиянието на степента на използване на сечението μ0, на коефициента на 

засенчване ksh и на стъпката на изменение на времето ∆t. 

Използвано е конкретно сечение на стоманен елемент I-PE 200, подложен на опън. 

Коефициентът му на масивност е Am/V = 269.7 m
-1

. 

За коефициента на засенчване са разгледани два варианта: действителната стойност, 

равна на 0.703 и допусканото в [1] приближение ksh, равно на единица. Изчисленията в 

програмата се извършват с три варианта на ∆t - 2, 5 и 10 секунди.резултатите от изчисленията 

се записват в таблица 1. 

Вижда се, че най-силно влияние върху Tcr оказва степента на използване на сечението μ0. 

Сравнително силно възздействие оказва и коефициентът на засенчване ksh - 15%. Може да се 

препоръча използване на ∆t, равно на две секунди, тъй като при съвременната изчислителна 

техника забавянето е пренебрежимо малко. 
 

 

Фиг. 1 Работен прозорец 

на програмата 
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4. Заключение 

С помощта на разработения макрос в табличен и графичен вид се дава решение на 

задачата за проследяване на температурата на незащитени стоманени елементи, изложени на 

пожарно въздействие, описано с номиналните криви: 

ISO 834, външна и въглеводородна. С програмата са разработени номограми и таблици 

за определяне на температурите на стоманения елемент без компютърна техника. Те са 

публикувани в Годишника на УАСГ [4] и електронното списание SOS112 на Националната 

служба пожарна и авариина безопастност [3] 
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КОМПОЗИТИ УЯКЧЕНИ С ВЪГЛЕРОДНИ НАНО ТРЪБИЧКИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕ В СГРАДИ С МИНИМАЛЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ 

 

Ана Янакиева, Върбинка Вълева, Йорданка Иванова, Зенон Мруз 

CNT COMPOSITES WITH APPLICATION IN NEARLY 

ZERO ENERGY BUILDINGS (NZEB) 
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2
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3
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4
 

 

Abstract 

In connection with EU politics for Energy Efficiency by the end of 2020, all new buildings 

should comply with the Energy Performance of Buildings Directive obligations and thus meet Nearly 

Zero Energy (NZE) performance levels using innovative, cost-optimal technologies with integration 

of renewable energy sources on site or nearby. Although there is no exact definition for Nearly Zero 

Energy Building (NZEB) until now, some European countries have already standards referring to the 

quality of the building envelope. 

The results presented in the study can find two basic applications. One of them is in relation 

with new buildings regarding the erection of Perfect barriers. We consider in this case a 

representative glass-fabricated element reinforced by CNTs. The second application concerns the 

rehabilitation of old structures. The representative element is fabricated from Portland cement and 

CNTs. We perform pull-out analysis in both cases, since this a common analysis of reinforced 

composite materials for the civil engineering. Here the basic approach used Shear-lag with additional 

assumption for linear slip-softening interface behaviour between CNT and the surrounding matrix. 

 

Introduction 

In connection with EU politics for Energy Efficiency by the end of 2020, all new buildings 

should comply with the Energy Performance of Buildings Directive obligations and thus meet Nearly 

Zero Energy (NZE) performance levels using innovative, cost-optimal technologies with integration 

of renewable energy sources on site or nearby. Although there is no exact definition for Nearly Zero 

Energy Building (NZEB) [1] until now, some European countries have already standards referring to 

the quality of the building envelope. The building envelope (or building enclosure) is the “skin” 

through which the building loses energy. The numerous functions of the building envelope can be 

separated into three categories: (i) Support (to resist and transfer mechanical loads), (ii) Control (the 

flow of matter and energy of all types) and (iii) Finish (to meet human desires on the inside and 

outside) [2]. Some of the new classes of materials for construction, in general, are reinforced with 

nano tubes. They can be applied very successfully as the Prefect barriers and to entirely satisfy the 

mentioned requirements. Moreover, recent research has shown that the incorporation of Carbon 

Nano Tubes (CNT) in cement is a novel way to improve material mechanical and durability 

properties. Their high aspect ratios require significantly high energy of crack propagation. On the 

other hand, having very small diameters, they reduce matrix porosity, and CNT diameters, being 
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close in size to the thickness of the calcium silicate hydrate layers, may show very different bonding 

mechanisms and reduce the volume of the structural material [3]. These are qualities highly esteemed 

for the application of CNT/cement composites as reinforcing layers in rehabilitation of old buildings 

and energy saving. This was the motivation to consider the problem with renovation of old building 

by using new and modern composite materials. 

The results presented in the study can find two basic applications. One of them is in relation 

with new buildings regarding the erection of Perfect barriers. We consider in this case a 

representative glass-fabricated element reinforced by CNTs. The second application concerns the 

rehabilitation of old structures. The representative element is fabricated from Portland cement and 

CNTs. We perform pull-out analysis in both cases, since this a common analysis of reinforced 

composite materials for the civil engineering. Here the basic approach used Shear-lag [4], too, but 

with additional assumption for linear slip-softening interface behaviuor between CNT and the 

surrounding matrix [5].  

The goal of the paper is to observe and to determine the static response of the unit cell and to 

predict the pull-out force of a NT acting along the interface.  

 

1. Analytical Modelling 

The problem to be analyzed refers to a pull-out modelling whereby a tensile load is applied to 

the tip of a single CNT (with length )L  embedded into a metal or ceramic matrix. A representative 

unit composite cell is shown in Fig. 1. The pull-out analysis is performed considering static 0P . The 

Shear-lag assumptions for the linear slip-softening interface model are applied. It is also assumed 

that both CNT (the term “fibre” will be used hereafter) and the matrix have an elastic behaviour with 

Young’s modulus mfE , . The subscripts fm, denote the material and geometric parameters of the 

corresponding matrix and nanotube. Two main stages develop in the interface region during the 

entire loading process – slip stage (with partial bonded and debonded parts) and pull-out stage (Fig. 

2). The model does not take into account the effect of Poisson’s ratio of the matrix, and the fibre is 

frictionally bonded to the matrix. The relation between interfacial sliding stress ( I ) and interfacial 

slip displacement ( S ) gives information about the fibre/matrix interface. The interfacial relative 

displacement ( S ) is the relation between the fibre and matrix axial displacements mf uuS  . 
 

 

Figure 1. Representative unit cell 

 

The Shear-lag method is applied to the plane partial differential equations and the final form of 

the respective equilibrium equations reads: 
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fmm rrA  , where, fA , mA , fr  and mr  are the cross section areas and 

radii of the fibre and matrix, respectively. 

 

The constitutive equations for the matrix, nanotube and interface are taken as: 
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where ck  is a cohesive parameter. 

 

The contact and boundary conditions of the problem are: 
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The goal this part of the study is to determine the static response of the unit cell and to predict 

the pull-out force of a NT along the interface. Denote by maxP  the maximal value of the nanotube 

pull-out force (in which the pull-out stage starts) and by 
Lxom SS


  the relative slip displacement on 

the interface of the matrix and CNT. The omS  value corresponds to the maxP  value. 
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Figure 2. State of the problem 

 

The pull-out analysis is performed finding the SP   curve. In the pull-out stage the variable 

LSom   is introduced to find the distribution of the pull-out force vs. given values 

  )..2,1( niiSL omi  .  
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2. Solution of the problem 

Introducing the parameters 
f

r2 , )(2 22

fmf
rrr  , 

mmff
EAEA ,  

mfc
EEkw   , 

the solution of equilibrium Shear-lag eqs (1) is: 

(I) for slip stage 
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(II) for pull-out stage 
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3. Numerical example and results 

The numerical results found using the designed model concern two cases of  bi-material units. 

Case 1: CNT/Portland cement composite with GPaE f 1000 , GPaEm 20  and 

MPacr 12 (for the cement); nmL 5010 , nmrf 1 , nmrm 10  

Case 2: CNT/BS Glass composite with GPaE f 1000 , GPaEm 74 , and 

MPacr 70  (for the BS Glass); nmL 5010 , nmrf 1 , nmrm 10  

 

We assume in both cases that  30.11.0 nmnNkc  , 
2

ff rA    22

fmm rrA  ,  

fr

2
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, lSom   , fAP  , 0fpullout AP  .  

 

The results in Fig. 3a show the relation between the Pull-out force and the Relative Slip 
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Displacement (RSD). Fig. 3b,c shows RSD at maxP  versus the CNT length, as well as the Pull-out 

force versus the CNT length. Note that the results in the Fig. 3b,c are found for a specified value 
33102 nmnNkc

 . 

 

 
 

Figure 3. Relation between: a) Pull-out force and RSD; b) Maximum RSD when maxP  occurs 

and CNT length; c) Pull-out force and CNT length  

 

Conclusion 

The pull-out force plays an important role when the hardness of the composite is studied. It is 

evident that if the old building will be covered with thin coating from cement/CNT composite, it will 

be better protected then in the opposite case. The new buildings will be also better protected against 

the environmental impacts, since the composite glass/CNT acts as a non-conductor of moisture.  
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КЪМ НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ПРОБЛЕМА 

ЗА СЪЩНОСТТА, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА 

ОСЪОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

В УСЛОВИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ 

 

Васил Йорданов 
1
 

 

Резюме 

Чрез някои неангажиращи други лица или институции авторски виждания, се прави опит 

да се съдейства за по-пълното идентифициране на проблема за социалната жилищна политика. 

Нейната същност и възможностите за осъществяването и  се разглеждат не изолирано, а като 

неразделна част от националната жилищна политика. Като ограничителни условия за нейните 

мащаби се изтъкват не само съществуващите чисто финансови ограничения на централно и 

местно ниво, но и състоянието на бизнес средата в условията на ограничен икономически 

растеж. Отправя се критика към проявилата се като напълно несполучлива практика за 

раздаване на социални жилища без необходимите твърди ангажименти към начина на тяхното 

обитаване и експлоатационната им поддръжка. Правят се и някои предложения за 

съвместното обединяване на възможностите на администрацията, бизнеса и обществеността 

за подобряване на състоянието на нещата в тази важна и необходима на обществото дейност. 

 

Ключови думи: социална жилищна политика, критерии, негативни практики, публично-

частно 

 

TO SOME ASPECTS WHEN IDENTIFYING PROBLEM OF NATURE, 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION 

OF SOCIAL HOUSING POLICY IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 

 

Yordanov Vasil 

 

Abstract 

Through author’s opinion, not involving other persons or institutions, an attempt is made to 

contribute to a more complete identification of the problem of social housing. Its nature and 

opportunities for implementation are considered not separately but as an integral part of national 

housing policy. As restrictive conditions for its scale are highlighted not only the existing purely 

financial constraints at central and local level, but also business environment in the context of limited 

economic growth. A practice is criticized which appears to be a completely unsuccessful practice of 

distributing social housing without the necessary firm commitments to the way they are inhibited and 

operationally maintained. There are also some proposals for combining efforts of administration, 

business and the public to improve the state of activities in this important and necessary work of 

society. 

 

Key words: social housing policy, criteria, malpractice, public-private partnership 

 

1. Въведение 
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Проблемът за това, каква линия при осъществяването на социална жилищна политика 

следва да се възприеме в условията на нашата страна, е с висока степен на национална 

значимост. Той  е не само една част, един важен сегмент, от по-големия проблем за това какво 

представлява, как стратегически се планира и как се осъществява и на практика се ръководи 

националната жилищна политика у нас. В него рефлектират и много други аспекти на 

социално–икономическото ни развитие и последиците от неправилни решения или залитания 

в различни посоки, предизвикани от конюнктурни съображения или политически 

пристрастия, могат да бъдат крайно тежки в социален и икономически план. Опитът в 

развитите страни с устойчиво функционираща пазарна икономика показва, че дори и те не 

отделят значим обществен ресурс в тази насока, а търсят възможности за прилагането на 

съвременни управленски методи и организационни форми, като например публично–частното 

партньорство. За страна като нашата, със значително ограничени общи ресурси и относително 

малки икономически възможности, е пределно ясно, че осъществяването на мащабна 

социална жилищна политика е напълно непостижима химера. Въпреки това, от практическа 

реализация на някаква такава политика, макар и осъществявана в една по-ограничена степен, 

очевидно нашата страна има нужда. Тук се прави опит да се маркират някои специфични 

моменти, които да допринесат към идентифицирането на  проблема, като изложеното е само 

едно изцяло лично становище и не ангажира други лица и институции. 

 

2. Изложение 

Един най-общ поглед върху количествените характеристики на системата на жилищния 

фонд в страната би ни дал една не съвсем вярна представа за него и за степента на жилищна 

задоволеност на населението. От общо 3 888 149 жилища в страната, 2 566 601 се намират в 

градовете и са разположени в 766 438 различни по големина жилищни сгради. Това са 66,2 % 

от всички жилища, като също трябва да се има предвид и фактът, че у нас 96,5% от всички 

жилища са частна собственост. Това означава, че почти 1,32 милиона жилища се намират в 

селата – там е концентрирана много по-малката част от населението, но в замяна на това там 

са и жилищата с повече стаи, налична е по-голяма обща жилищна площ. Без да коментираме 

конструктивното, топлотехническото и общото експлоатационно състояние на този жилищен 

фонд, ние при анализите на състоянието на жилищната задоволеност се подвеждаме, като 

отнасяме съвкупния национален жилищен фонд към цялото население на страната. Така 

получаваме една сравнително добра, доближаваща се до средната за Европейския съюз 

картина на жилищната задоволеност на населението. От друга страна и тези жилища, които се 

намират в градовете, в значителната си част са в недобро конструктивно и експлоатационно 

състояние, подържат се лошо и дори стават  опасни за обитаване в някои случаи. Въобще 

няма действен механизъм, който да принуди собствениците да влагат необходимите средства 

за това и то  да става на едно съвременно равнище. Един много подробен анализ на 

количествените и качествените характеристики на жилищния фонд на страната може да се 

намери в новоизлезлият монографичен труд „Градът”, който е  цитиран в литературата. 

Тъй като тук става въпрос за някои от проблемите на социалната жилищна политика, на 

първо място трябва да се има предвид, че самото това понятие е силно дискусионно и е 

трудно да са дефинира ясно. Преди всичко, според нас то не би следвало да се ограничава 

само до това, че със средства на обществото ще бъдат реализирани основните елементи на 

такава политика. Няма съмнение, че независимо от административно–териториалното 

равнище на реализация на определени контингенти от такъв тип жилища за социално слаби 

семейства, лица в неравностойно положение или някои по-особени случаи като многодетни 

самотни майки и др., все пак такива жилища трябва да има. Ясно е, че потребностите от 
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такива жилища многократно ще надвишават възможностите на общините по отношение на 

общия им наличен брой. Тук вече на преден план излиза другия възлов проблем – този за 

критериите за достъп до такива жилища. Още веднага  трябва да се заяви ясно, че този достъп 

не е право, а само една възможност за задоволяването на някои неотложни нужди чрез 

предоставянето на един трудно заделен обществен финансов ресурс. Още нещо – при 

създалата се сега икономическа обстановка в страната, цели немалки маргинализирани групи 

от населението населяват, при това най-често незаконно, покрайнините или други отделни 

зони на големите градове. Те са предимно от малцинствен произход и търсят възможности за 

препитание в тях, като живеят при ненормални за съвременната епоха условия. Те изграждат 

върху земя, която естествено не притежават, примитивни паянтови жилища и в много случаи 

са склонни да претендират за социални жилища от общинските контингенти. Съвсем ясно е, 

че такива претенции не могат да бъдат задоволени, а и процесът на прииждането на такива 

групи само би се увеличил още повече. Не бива да се забравя и за многото случаи, когато вече 

раздадени такива жилища не само не са били поддържани в едно относително нормално 

експлоатационно състояние, а даже са просто превърнати едва ли не в развалини и 

разграбени. Такава грешна практика при предоставянето за ползване на общински жилища – 

апартаменти, а  дори някъде и еднофамилни къщи, не трябва да се повтаря, поне в този и  

неуспешен вариант. 

Жилищният пазар у нас, както и във всяка страна с функционираща пазарна икономика, 

е един от най-верните индикатори на състоянието и потенциалните възможности за развитие 

на системата на националния жилищен фонд във всичките му разновидности и териториални 

разрези. У нас през 2013 г. се наблюдаваше известно оживление - особено през последното 

четвърто тримесечие. В сравнение със същия период на предходната година само в столицата, 

където пазарът е най-интензивен, има ръст от почти 15% на сделките със жилищни 

недвижими имоти. В социален план се наблюдава една интересна тенденция, че се активизира 

групата на купувачите в по-зряла възраст. Те показват активност на пазара с една четвърт по-

висока от общата и това се дължи на устойчивите им доходи и стабилната им обществена 

позиция. Донякъде за активността на пазарните субекти допринася и известен, за последната 

изтекла година сравнително малък спад в ценовите равнища, който е средно за страната около 

4%, а само за столицата е 2,3%. Тук веднага трябва да се направи връзка със социалната 

страна на проблема и той да се разглежда по-широко от този за предоставянето безвъзмездно 

на такива социални жилища, които ще се изграждат, а понякога дори и текущо поддържат в 

някакво относително добро експлоатационно състояние, за сметка на и без това ограничените 

обществени финансови ресурси. Според нас на преден план трябва да излезе показателят за 

относителната достъпност на средното по брой на стаите и квадратура жилище. Неговата 

пазарна цена трябва да може да се отнесе, за да се определи този показател и съпостави със 

средноевропейското му равнище,  към средните доходи на заетите лица и съответно с тези на 

средните по броя на обитателите на жилището  домакинства. Въпреки всички условности по 

отношение на качеството, степента на амортизация и най-вече влиянието на 

местоположението, едно жилище от апартаментен тип и с площ от около 75 кв. м, в ЕС може 

да се купи за около 2,5 – 4,5 нетни годишни дохода на едно средно домакинство с две 

работещи в него лица. У нас това, макар да е също много трудно да се изчисли, само за 

условията на новото строителство в столичния град показва, че за същата цел и при 

приблизително същите условия, са нужни средно между 6,5 и 8,0 такива дохода на 

домакинството. Тази чисто социална характеристика за достъпността на жилището веднага 

трябва да се свърже с още една, също донякъде социална характеристика. Тя е за това как на 

активността на потребителите на жилища – купувачите се отразяват нивата на лихвените 

проценти по ипотечните кредити. У нас сега те са все още относително високи – 6,2% лихва 
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по тях се счита за добра, а повечето кредитни институции предлагат кредити и на по-високо 

лихвено нива. За сравнение - в страните от ЕС това равнище е между 4,5% и 5,5%, а в САЩ 

между 4,0% и 4,5%, което показва една много съществена разлика. При положение, че пазарът 

не е така активен, както преди началото на кризата, едно понижаване на лихвените проценти 

по ипотечните кредити може в известна степен да го пооживи. Това се отнася не само до 

покупката на нови жилища, но и до такива, които са били вече в някакъв период на 

експлоатация. Не трябва да се забравя и това, че сега предлагането е значително и то 

превишава неколкократно търсенето – само в столицата се счита, че има около 18 000 – 19 000 

нови непродадени жилища, напълно готови за ползване.  

В резултат на изложеното може да се каже, че жилището е такова социално благо, на 

което следва да има право всеки гражданин и то да е достатъчно достъпно за неговите и на 

неговото домакинство доходи. За да се гарантира това, не са достатъчни само икономически и 

социални условия, а и комплекс от правни норми, които да са обществено приемливи и 

гарантиращи не само придобиването, но и процеса на дългогодишната експлоатация на 

придобиваните жилища. В условията на едно демократично общество и на една национална 

икономика от пазарен тип, всеки гражданин трябва да има свободата сам да избира пътищата 

и конкретните начини за решаването на собствения му жилищен проблем. Това е просто 

задължително да става съобразно разумно определените му обективни нужди, субективните 

му изисквания като отделен независим индивид и реално оценените му икономически 

възможности. Всичко това трябва да бъде преценявано както към момента на придобиването 

на жилището, така и в перспектива при бъдещата му текуща експлоатация. 

Всичко изложено до тук трябва да бъде свързано с изграждането и прилагането на една 

устойчива жилищна политика, изискваща редица предварителни условия. На първо място 

следва да се осигури правно–нормативната база и съответните икономически условия за 

поставяне в равноправна конкурентна среда както на купувачите и наемателите на жилища, 

така и на предприемачите, строителите – производители и търговците – посредници. Това се 

отнася и за другите участници, които регулират или имат някакво  отношение към този пазар 

– общини, ведомства, регулаторни или контролни органи.  

Много важно, дори изключително важно е да се създаде на жилищния пазар, доколкото 

това въобще е възможно, една  конкурентна среда, приближаваща се донякъде към условията 

на съвършената конкуренция. Цените на имотите и на наемите за тях да се формират на базата 

на реалните разходи по създаването и по продажбата им, както и въз основа на 

действителните  им потребителски качества. Да се създадат и прилагат икономически 

регулаторни механизми срещу пазарно предлагане на спекулативни, монополни или 

дъмпингови цени. 

Макар и донякъде спорна, но една мярка като ограничаване на процеса на покупка на 

неизползвани за лично потребление жилищни имоти като средство за натрупване на 

богатство, също би била разумна и социално оправдана. Това ни най-малко не би означавало 

да се достигне до някаква такава забрана, а само чрез данъчните механизми да се регулира 

процеса на натрупване на  повече жилищни недвижими имоти в ръцете на един собственик. 

Така ще се стимулира влагането на капитал не толкова в жилищни недвижими имоти, 

предназначени за отдаване под наем или за продажба при очаквано  спекулативно повишаване  

на цените им, колкото в производствено–стопанска, търговска или друга предприемаческа 

дейност. Може да се приложат и някои други несложни икономически регулатори за 

насочване на част от излизащите на пазара нови изграждани или предоставяни под наем 

жилища към нуждаещи се цели социални групи или лица и домакинства. Например по-високо 

образовани семейства с повече от две деца, работещи лица в неравностойно положение и др. 

Това може също да стане чрез използването на данъчните механизми, на преференциални 
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лихвени проценти, на помощи за посрещане на експлоатационните разходи и то само при една 

много отговорна и добра поддръжка на жилищата. 

На нашият национален жилищен пазар е особено силно изразена връзката между цената 

на жилището и местоположението му. Това далеч не се отнася само до разположението на 

обекта на територията на едно отделно населено място, а и в рамките на отделните общини в 

страната. При равни строително–технически и други условия ценовите разлики могат да бъдат 

драстични, което макар и да е донякъде разбираемо, не може да остане напълно нерегулируем 

процес. Може да се използват икономически регулатори или стимули за повишаването на 

интереса към покупка, продажба или отдаването под наем на жилищни недвижими имоти в 

някои ускорено развиващи се в икономическо отношение зони в страната. Там, където 

евентуално се очакват положителни икономически промени, свързани с повишаване на 

заетостта на населението, може също да се приложат данъчни облекчения при придобиването 

на жилища. Това ще увеличи концентрацията на населението при по-добри жилищни условия, 

ще ускори донякъде самото социално–икономическото развитие на района и ще съдейства за 

настъпването на положителни градоустройствени промени. 

Също донякъде спорно, но в известна степен разбираемо е и това, че данъчните 

механизми, по-точно диференциацията на отнасящите се до обектите на недвижимата 

собственост данъци, могат да се използват за натрупване на някакъв целеви финансов ресурс в 

общините. Той може да бъде насочван периодически към едно, поне частично решаване на 

жилищните проблеми на определени групи или отделни лица социално слаби граждани. 

Много по-трудно решимият, а и още по-спорен въпрос, е този за ранжирането по степента на 

необходимост от задоволяване на жилищните нужди на тези лица и групи. При крайно 

ограничения финансов ресурс на общинско управленско ниво, а и при потребност чрез 

данъчния механизъм да бъдат решавани редица други общински потребности, насочването на 

средства за осъществяването на социална жилищна политика на местно ниво е изключително 

проблематично. 

Възможностите за осъществяване на социална жилищна политика чрез изграждане на 

жилищни сгради с държавни и местни средства на настоящия етап е явно изключително 

трудно. То е възможно да се осъществява само в крайно ограничен обем и то единствено за 

поемането на най-тежките случаи. По-добре е усилията да се насочат за насърчаването чрез 

изгодни кредити и евентуални целеви субсидии към изграждането и придобиването на 

жилища от определени нуждаещи се обществени групи. Това могат да са домакинствата, 

които имат доходи малко над приетото ниво, даващо им право да ползват ограничения 

контингент от евентуално съществуващите на територията на отделните териториални 

единици общински жилища, но същевременно тези доходи са недостатъчни, за да им позволят 

придобиването на свое собствено жилище. Може също и да се потърсят някои възможности за 

подпомагане на домакинствата, имащи евентуално право на ползване на наемно жилище от 

същия този ограничен контингент, но са принудени поради  недостига в него да обитават 

жилища в крайно тежкия за тях режим на т.н. свободен наем.  

За да може да се пристъпи към едно поне частично, но по-целенасочено и по-добре 

организирано разрешаване на проблемите с жилищното осигуряване на нуждаещите се 

социални групи, отделни лица и домакинства, трябва преди това да се пристъпи към някои 

неотложни управленски мерки. На първо място трябва да бъдат осигурени правно-нормативни 

условия и подходяща икономическа бизнес среда за максималното разгръщане  на свободната 

предприемаческа инициатива в областта на строителството въобще и в частност в полето на 

жилищното строителство. Трябва също така в условията на равнопоставеност на различните 

видове собственост върху жилищния фонд да се стимулират икономически по-мощните 

фирми чрез данъчните механизми да изграждат и придобиват жилища за нуждаещите се 
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работници и специалисти. Може да се помисли и за някакъв, непротиворечащ на условията на 

пазарното стопанство вариант за осъществяване на кооперативно жилищно строителство при 

определени облекчения. 

 

3. Заключение 

Няма никакво съмнение, че отдавна назрялата необходимост от осъществяването на 

някакъв консенсусно приет от цялото ни общество тип социална жилищна политика в нашата 

страна продължава да стои на дневен ред. Въпреки редица частични действия в тази посока, 

досега не е правен някакъв по-сериозен опит в условията на спецификата на пазарната среда 

възелът от проблеми да бъде решаван комплексно. Раздаването на жилища при неясни 

критерии, а и при липсата на всякакви гаранции за правилната им, надеждна и отговорна от 

страна на получилите ги експлоатация, не е пътят за решаването на проблемите. Опитът по 

такъв непазарен начин всичко това успешно да се осъществи явно вече претърпя пълен 

провал.  Същевременно и възможностите за прилагането на такъв тип политика, без търсенето 

на отговорност от участващите страни за крайните нейни социални и икономически 

резултати, стават все по-ограничени. Трябва да се търсят нови пътища, да се обръщаме към 

опита на развитите страни с традиции в тази област, да използваме новите възможности, 

които предоставя съчетаването на обществените и частни интереси като например публично 

частното партньорство. Но преди всичко трябва да се залага на отговорността при 

стопанисването на обектите на общинската и държавната собственост. Необходимо е и да се 

въведат възможно най-строги икономически санкции срещу това, а при допускане на грабежи 

и разруха дори наказателни мерки. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ НОРМАТИВНО ЗАЛОЖЕНИТЕ 

ПАРАМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА СЪСЪХВАНЕТО 

НА БЕТОНА И МЕТОДА С ИЗКУСТВЕНИТЕ НЕВРОННИ МРЕЖИ 

 

Румяна Захариева 
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Резюме 

Съсъхването на бетона е процес, който влияе както върху механичното поведение на 

бетона, така и върху неговата дълготрайност. Поради сложната природа на съсъхването и 

влиянието на множество фактори от състава на бетона, грижите в ранна възраст и 

експлоатационните условия, за прогнозирането и отчитането му при оразмеряване на 

строманобетонни конструкции му се използват параметрични модели. При тях се прилага 

система от коефициенти, които са също обект на моделиране и приемане. Неточността на 

прогнозата може да има сериозни последствия, поради което като цяло се приемат твърде 

завишени коефициенти, водещи до преразход на ресурси.  

Настоящата пубикация представя един нов подход при оценка и прогнозиране на 

съсъхването – този с използването на изкуствени невронни мрежи (Artificial Neural Network, 

ANN), който дава възможност да се обработят огромни масиви с експериментални данни. По 

този начин може да бъде използван в максимална степен натрупаният опит, чрез който да се 

обхванат множество фактови, изменящи се в широк интервал. Направен е сравнителен анализ 

между резултатите, получени за съсъхването по някои от нормативно-заложените модели 

(CEB, ACI 209 и др.) и с помощта на ANN. Установено е, че методът ANN дава най-добра 

корелация между експерименталните и изчислителните данни в разглеждания широк интервал 

на вариране на факторите и позволява да се откроят най-меродавните. Изводът е, че с 

използването на ANN могат както да бъдат прогнозирани по-точно стойностите на 

съсъхването, така и да се редуцира обемът и обхватът на лабораторните изследвания, с което 

да се постига икономия на време и ресурси. 

Тези изследвания са финансирани от ЦНИП при УАСГ, в рамките на научно-

изследователски проект „Изкуствените невронни мрежи (АNN) като инструмент за анализ и 

прогноза в областта на строителните материали и процеси”, Договор БН 165/14. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NORMATIVE-BASED PARAMETRIC MODELS 

FOR PREDICTION OF SHRINKAGE OF CONCRETE AND 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPROACH 

 

Roumiana Zaharieva 
1
, Yana Kancheva 

2
 

 

Abstract 

Shrinkage of concrete is a process that affects mechanical behavior of concrete as well as its 

durability. Due to the complexity of shrinkage and the impact of many other factors regarding 
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concrete constituents, early age curing and operation conditions, parametric models are usually used 

to describe and predict its properties when designing structures of reinforced concrete. These 

parametric models include a system of coefficients that are also an object of modelling and 

acceptance. An inaccurate prediction might have serious consequences, this is why these coefficients 

are highly increased, thus leading to overconsumption of resources. 

The current paper presents a new approach for estimating and prediction of shrinkage – 

Artificial neural networks (ANN) which allows processing of huge amounts of experimental data. 

ANNs can envelope plenty of factors varying in big intervals and so allow best incorporation of the 

available experience. A comparative analysis is made of some results for shrinkage according to 

normative-based models (CEB, ACI 209, etc.) and ANN. ANN turns to show best correlation 

between experimental and calculation data within the wide interval of variation of values and allows 

most relevant factors to be outlined. As a result, applying ANN provides not only a more accurate 

prediction of shrinkage values, but also reducing the number of laboratory examination, thus saving 

time and resources. 

This study is supported by the Center for Research and Design at UACEG and is part of a 

scientific research project “Artificial neural networks (ANN) as an instrument for analysis and 

prediction in the area of building materials and processes”, contract BN 165/14. 

 

1. Въведение 

Съсъхването на бетона е сложен процес, който трудно се поддава на математическо 

моделиране и прогнозиране. Причините затова се намират както в различната природа и 

механизъм на съсъхването (контракционно, влажностно, карбонизационно, автогенно и др.), 

което се развива с години, но с различна интензивност в различните периоди на втвърдяване 

на бетона, така и в множеството фактори, които влияят на процеса (състав на бетона, грижи в 

ранна възраст, условия на втвърдяване и др.). На макро-ниво, съсъхването се изразява в 

намаляване на размерите (обема) на бетона [1]. В редица случаи това е причина за поява на 

сериозни опънни напрежения, което от своя страна може да доведе до пукнатинообразуване. 

Ето защо прогнозирането на процеса на развитие на деформациите от съсъхване представлява 

важен момент при оценка на риска от образуване на пукнатини, респ. тяхната превенция. 

Налични са редица моделиописващи процеса на съсъхване – ACI 209R-92, Bažant-Baweja B3, 

CEB MC90-99, GL2000, като някои от тях са залегнали в нормите за проектиране на 

стоманобетонни конструкции. Общото между тези модели е, че те са най-често параметрични, 

което предполага ограничен брой на факторите, приети за меродавни и ограничен диапазон на 

изменение на факторите, в който моделът да остава адекватен. От друга страна, при 

параметричните модели се прилага система от коефициенти, които са също обект на 

моделиране и приемане. Следователно, би могла да се натрупа неточност, налагаща 

приемането на твърде завишени коефициенти, водещи от своя страна до преразход на 

ресурси.  

В последните години е възможно при моделирането на сложни и дълговременни 

процеси да бъдат използвани големи бази от съществуващи данни, за чиято обработка да се 

използват мощни кибернетични инструменти – например изкуствени невронни мрежи 

(Artificial neural networks - ANN), генетичен алгоритъм (Genetic algorithm – GA) и др. В 

настоящата статия е направен сравнителен анализ на прогнозите за съсъхването според някои 

от най-популярните параметрични модели и резултатите, получени с използване на ANN. 
 

2. Основни предпоставки и критерии при моделиране на процеса на съсъхване 

Сумарната деформация от съсъхване се определя от 2 основни компонента основно 
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собствено съсъхване  и влажностното съсъхване [2]. Собственото съсъхване (контракционно 

съсъхване) е резултат от хидратацията на цимента, вследствие на което новообразуваната 

смес е с по-малък обем от обема на изходните вещества. Съсъхването от изсъхване 

(влажностно съсъхване) се дължи на промяната във водното съдържание на втвърдената 

бетонна смес. Влажностното съсъхване е обект на повишен интерес не само защото е най-

голямо, но и защото предизвиква допълнителни напрежения в конструкциите. То е най-

съществено в ранната възраст на бетона и може да бъде минимизирано чрез редица мерки за 

ограничаване изпаряването на вода – засенчване, покриване с полимерно фолио, омокряне на 

елемента, използване на филмообразуващи препарати и др. Основни фактори от състава на 

бетона, които влияят върху този тип съсъхване са: водоциментното отношение (В/Ц), 

количеството и вида на цимента, на добавъчните материали, на минералните и на химичните 

добавки.  

Моделите за прогнозиране, цитирани в [3], са валидни за втвърден бетон със средна 

якост на натиск на 28-мия ден в диапазона 20-120 MPa, съдържание на активни минерални 

добавки (силициев прах, летливи пепели) до 30% [3], който е бил подложен на  топло-

влажностна обработа в ранна възраст. 

При развитието на параметричните модели  са възприети следните предпоставки: 

- Деформациите от съсъхването са кумулативни с деформациите от натоварване – две 

серии опитни образци от бетон с един и същи състав са подложени на едни и същи 

условия на втвърдяване и грижи в ранна възраст. Пробите от едната серия са 

ненатоварени и служат за измерване на съсъхването, а пробите от другата серия се 

натоварват с 20% до 40% от якостта на натиск. Деформациите от натоварване се 

определят като се извадят деформациите от съсъхване на ненатоварените проби от 

общите деформации, измерени при натоварените проби;  

- В общия случай се приема, че деформациите от съсъхване се разпределят 

равномерно по напречното сечение на образците (освен ако не е използван анализ по 

метода на крайни елементи или друг подобен метод); 

- Деформациите от собствено съсъхване (контракционно и автогенно) са 

пренебрежими – тази предпоставка не би следвало да е в сила за високоякостни 

бетони, с якости над 60 MPa и В/Ц < 0,4, тъй като тези деформации са значителна 

част от общите деформации от съсъхване; 

- Счита се, че съсъхването се развива до определени граници, т.е. не нараства 

безкрайно, а има затихващ във времето характер [3]. 
 

Прогнозите за съсъхването, получени посредством моделиране на процеса, се 

съпоставят (валидират) с експериментални данни. За тази цел се разработва специална 

експериментална постановка и/или се ползват и допълват бази даннни (напр. тези на 

Международния съюз на лабораториите и експертите по строителни материали, системи и 

конструкции, RILEM). При ползването на такива бази данни възникват някои проблеми, 

породени от нееднаквост при условията на отлежаване и изпитване на иначе идентични по 

състав и размери проби, както и от различните качества на материалите за бетон. Освен това, 

повечето изпитвания се провеждат в сравнително кратък период от време, което ограничава 

възможността с тях да се прогнозират дългосрочни тенденции. Спорно е и доколко малките 

размери на изпитваните проби могат да отразят адекватно процесите на на големи по размери 

елементи, особено на процесите във вътрешността на тези елементи.  

Използването на експериментални стойности изисква да се изследва отклонението в 

данните за всеки модел, като за това се прилагат различни системи за предварителна 

обработка (линейна регресия, изчисляване на коефициент на вариация и др.). 
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Различните подходи ползват различен набор от критерии за моделиране на съсъхването 

– табл. 1. [2, 3, 4] . 

 

3. Сравнение на някои параметрични модели за прогнозиране на съсъхването с 

невронно-мрежови модел. 

Същността на ANN и възможностите за приложението им в областта на строителното 

материалознание са дискутирани в предишна наша публикация [5]. 

Сравнението между параметричните модели за прогнозиране на съсъхването и 

невронно-мрежовия модел може да бъде направено в няколко плоскости: 

- По отношение на входните данни – табл. 1; 

- По отношение на структурата на модела; 

- По отношение на пълнотата и надежността на резултатите. 

 

Табл. 1 Сравнение на моделите по вида и диапазона на изменение на входните данни. 

(По данни от [3] и [4]). 

 

Входни данни 

Модел 

ACI 209R-92 
Bažant-

Baweja B3 

CEB 

MC90-99 
GL2000 

ANN 

Bal&Buyle-

Bodin 

Наличие на топло-

влажностна обработка  
х х о о о 

Модул на повърхнината 

(V/S) или средна дебелина на 

елемента 

х х х x х 

fcm28, MPa о 17-70 15-120 16-82 11,4-119 

Съдържание на цимент, 

kg/m
3
 

279-446 160-720 о о 250-564 

В/Ц о 0,35-0,85 о о о 

Относителна влажност на 

въздуха, %  
40-100 40-100 40-100 20-100 20-75 

Тип на цимента х х х x х 

Възраст на бетона, от която 

се отчита съсъхването 

(обикновено след края на 

влажностната обработка), tc 

≥1 ден ≥1 ден >1 ден ≥1 ден ≥1 ден 

Възраст на бетона, при която 

е приложено натоварване, t0 
≥7 дни t0≥tc <14 дни t0≥tc≥1 ден t0≥tc 

Съдържание на добавъчни 

материали по маса, kg/m
3
 

о х о о 1661-1985 

Форма на изпитваните тела о х о о о 

Водно съдържание, kg/m
3
 о х о о 129-293 
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Дял на пясъка в общото 

количство добавъчни 

материали 

о о о о 0,357-0,77 

Модул на еластичност на 28-

мия ден, MPa 
о х х х 12537-53200 

х – отчита се в модела        о – не се отчита в модела 

 

Прави впечатление, че макар и близки, различните параметрични модели се отличават 

един от друг по входни данни – както по разнообразие от изследвани параметри, така и по 

техния обхват. Тъй като съсъхването се влияе от много фактори, колкото повече информация 

ползва моделът, толкова по-точна е прогнозата. Моделите на Bažant-Baweja B3, CEB MC90-99 

и GL2000 използват измервания за набирането на якост и модула на еластичност, като тези 

данни се отчитат в уравненията за съсъхването и това значително подобрява точността на 

прогнозиране, сравнено с ACI 209R-92. За невронно-мрежовия модел (АNN) е характерно, че 

той е сред моделите с най-голям набор от параметри. Следва да се подчертае, че за ANN 

подхода няма ограничение във набора и формата на входните данни, стига техният брой да е 

достатъчен  [4]. 

Конвенционалните методи за прогнозиране на съсъхването, за разлика от ANN, са 

базирани на уравнения за изчисляване на деформациите от съсъхване, чиито коефициенти са 

изведени от емпирични данни. Изчислените прогнозни стойности се сравняват с целево 

получени експериментални данни и/или налични бази данни. Отчитането на различията в 

реалните условия от моделните става с прилагането на редица коефициенти [2], някои от 

които също са изведени от емпирични зависимости. При невронно-мрежовите модели ANN 

обаче подходът при прогнозиране (в случая на съсъхване, но и по принцип) е по-различен – не 

се предопределят доминиращите фактори, не се предопределят зависимостите между тях и 

изходната величина; връзките между променливите се формират в хода на анализа, при 

обмена на данни между т.нар. неврони (основни единици от невронната мрежа) и преминават 

през итеративен процес, докато не се достигнат максимална точност и (приблизително) пълно 

обхващане на входните данни. За тази първа обучителна част на мрежата се използват 

обикновено около 70% от експерименталните данни. За тестовата фаза и фазата на 

валидирането на резултатите остават останалите 30%, по 15% за всяка фаза. Подобно 

разпределение е примерно и може да се подбира в зависимост от случая [4, 5].  

За оценка на надеждността на прогнозата, а оттам и на самия модел, могат да се 

използват различни величини. Много често това са коефициентът на корелация, коефициент 

на вариация, средноквадратичната грешка и средното отклонение. При еднакви начални 

данни, моделите на Bažant-Baweja B3, CEB MC90-99 и GL2000 дават приблизително еднакви 

крайни резултати, при това в голяма степен съпоставими с информацията от базата данни [3], 

докато моделът ACI 209R-92 дава значително по-големи деформации от съсъхване, което се 

дължи основно на факта, че този модел ползва по-малко параметри при анализа (фиг.1). 

Следователно, мерките за ограничаване и отчитане на съсъхването според ACI 209R-92 биха 

изисквали най-голямо количество ресурси.  

При сравнението на резултатите от параметричните модели с тези, получени с помощта 

на ANN [4], при използването на една и съща (случайна) база данни, се оказва, че с най-висок 

коефициент на корелация (0,9834) е именно невронно-мрежовият модел ANN, следван от 

моделите на Bažant-Baweja В3 (0,9390), GL2000 (0,9277) и CEB MC90-99 (0,9076). Този висок 

коефициент на корелация  при ANN (почти 1) е свидетеслтво за изключителната точност на 

ANN модела - фиг.2, което прави прогнозата за големината на съсъхване с АNN подхода най-
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точна.  

Освен това ANN позволява да се проследи влиянието на отделните променливи върху 

съсъхването при различни възрасти на бетона. Потвърждават се следните зависимости: 

- S увеличаване на V/S и с увеличаването на количеството на пясъка в общия дял на 

добавъчните материали (S/Ta) съсъхването намалява; 

- S повишаване на влажността на въздуха и продължителността на грижите за бетона в 

ранна възраст (до 14-ти или до 28-ми ден) съсъхването намалява значително, като 

при това стойностите се запазват относително стабилни във времето; 

- S нарастване на количеството цимент и В/Ц, деформациите от съсъхване се 

увеличават, като по-осезаемо влияние имат тези фактори имат при бетони в зряла 

възраст [4]. 
 

 
Фиг. 1 Сравнение на прогнозите за деформациите от съсъхване  

на параметричните модели. Източник [3]. 

 

 
Фиг. 2. Прогнозни стойности за съсъхването посредством изкуствени невронни мрежи 

(ANN). Източник: Artificial neural network for predicting drying shrinkage of concrete [4]. 
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4. Заключение 

Проблемът с прогнозиране на съсъхването, дължащ се на множество фактори, които 

влияят и които се изменят в широки граници, което прави трудно математическото му 

описание, може да бъде преодолян с използването на подхода на ANN. Основна трудност се 

очертава необходимостта от наличие на бази данни с експериментални резултати, но подобна 

трудност възниква и при разработването на параметричните модели. При сравнението на тези 

модели с ANN се оказва, че последният се характеризира с най-добър обхват на данните 

(практически всички данни могат да бъдат обхванати, няма ограничение в броя и границите 

на параметрите) и най-точна прогноза както за големината на съсъхването, така и по 

отношение на зависимостите между отделните фактори (състав, условия на отлежаване, 

време) и търсената величина. 

Предизикателство е разширяването на обхвата на изследваните фактори (например 

процента на замяна на естествени с рециклирани добавъчни материали) и/или техният 

диапазон (например при изследване на процесите при супер-високоякостните бетони), което 

би позволило разширяване на приложимостта към повече видове, освен към 

конвенционалните, бетони. 
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОВЕДЕНИЕТО НА ОГЪВАНЕ НА 

СУПЕРВИСОКОЯКОСТЕН БЕТОН (СВЯБ) 

 

Румяна Захариева 
1
, Емануела Манолова 

2
 

 

Резюме 

Супервисокоякостният бетон (СВЯБ) е най-често характеризиран с високата си якост на 

натиск (над 150 МРа). В действителност, този влакнестоармиран композит притежава и други 

много високи експлоатационни характеристики, които именно обуславят неговото 

приложение. Сред тях е дуктилното му поведението му при огъване, което се отличава с 

развитието на псевдо-пластични деформации и значителна остатъчна якост.  

Настоящата статия представя изследванията върху поведението на огъване на СВЯБ, 

създаден у нас, проведени с помощта на две опитни постановки – при едната натоварването е 

прилагано с постоянно нарастване на силата – метод, за който са оборудвани болшинството от 

лабораториите в България, а при другата натоварването е реализирано при постоянна скорост 

на провисването, както е нормативно заложено в серия от стандарти: ASTM, EN и др. И в 

двата случая са записвани надлъжните деформации в опънна зона, което дава възможност да 

се идентифицира моментът на пукнатинообразуване и да се оцени ефектът на влакнестата 

армировка. Сред изследваните параметри са видът на влакнестата армировка и на 

топловлажностната обработка. Установена е добра съпоставимост на резултатите, получени 

по двата метода. Комбинирането на къси и дълги влакна, съпроводено с автоклавна 

обработка, позволява получаването на композит, съчетаващ висока якост на опън при огъване 

и изразена дуктилност, позволяващ изграждането на тънкостенни елементи и покрития. 

Изследванията са финансирани от Фонд "Научни изследвания" на МОМН, Договор 

№ ДДВУ 02/86от дата 20.12.2010 г. 

 

PECULIARITIES IN FLEXURAL BEHAVIOUR OF UHPC 

 

Roumina Zaharieva 
1
, Emanuela Manolova 

2
 

 

Abstract 

Ultra high performance concrete (UHPC) is often described by its high compressive strength 

(above 150 МРа). Actually, this fibre reinforced cementitious composite possess other properties, 

such as ductile behaviour at flexion, characterised by post-cracking development of pseudo plastic 

strain and residual strength, which govern its application.  

This article presents the studies on flexural behaviour of the first UHPC in our country. The 

main purpose was to evaluate the effect of different type of fibre reinforcement, as well as to assess 

the influence of thermal treatment on the composite. Two testing methods have been applied – the 

firs one, so-called ”traditional”, is realised at constant stress loading rate, while the second is at 

specified net deflection rates as measured at the mid-span point of the beam, as normalised by series 
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of standards, including those of ASTM and CEN for fibre reinforced cementitious composites. The 

challenge comes from the fact that only a few laboratories in Bulgaria are equipped with the devices, 

allowing the application of the second method and sometimes the range of measurements is not 

appropriate for UHPC testing. In both cases the strain in the tensile zone has been registered and thus 

the moment of first crack has been identified. 

Good correlation between the results of the two methods has been established. The 

combination of short and long steel fibres leads to a composite, having at the same time increased 

flexural strength, crack resistance, ductility and residual strength, suitable for thin structures and 

over-layers. 

The studies have been funded by national Fund “Scientific research” at Ministry of education 

and science, contract ref. No DDVU 02/86 dated 20.12.2010. 

 

1. Въведение 

Супер-високоякостният бетон (СВЯБ) е специален вид влакнесто-армиран бетон, който 

съчетава изключително високи якостни показатели – якост на натиск над 150 МРа, якост на 

опън при огъване над 30 МРа, чкост на опън при разцепване над 10 МРа, с викока граница на 

пуктанинообразуване, дуктилно поведение (с развитие на псевдо-пластични деформации и 

висока остатъчна якост. Този характер на разрушение на материала обуславя много по-високи 

стойности на енергията на разрушение, в сравнение с тази при конвенционалните влакнесто-

армирани бетони. Към предимствата на СВЯБ следва да се причисли и неговата изключителна 

дълготрайност, което като цяло го превръща в подходящ материал за специални съоръжения и 

елементи – за поемане на усилия от земетръс, конструкции, подложени на динамични 

натоварвания (циклични, удар или дори взрив) и такива, подложени на тежки тежки 

въздействия на околната среда. 

Особеностите при проектиране на матрицата на СВЯБ са представени в предишни наши 

публикации [1]. Самата матрица се отличава с крехкост, което налага използването на 

дисперсна стоманена армировка. Подобно на обикновения бетон, влакната превръщат 

втвърдения бетон в една по-деформируема композитна система с еднакви характеристики в 

цялото сечение, което позволява композита да поема по-големи опънни напрежения, в това 

число и при знакопроменливо натоварване, дори след процеса на пукнатинообразуване [2].  

Настоящата статия представя изследванията върху поведението на огъване на СВЯБ, 

създаден у нас, с оглед използването му за направара на тънкостенни елементи и  покрития. 

 

2. Методика на изследванията 

2.1. Състав на СВЯБ и третиране на пробните тела. 

Съставът на матрицата на СВЯБ е оптимизиран чрез прилагане на математическата 

теория на планирания експеримент, представена подробно в предишна публикация [3]. 

Оптималният състав се характеризира с липсата на едър добавъчен материал и финозърнест 

пясък (Dmax = 0,5 mm), високо съдържание на цимент (около 900 kg/m
3
), голямо количество 

активна минерална добавка (микросилициев прах, в количество 30% от масата на цимента и 

много ниско водоциментно отношение (0,24). За постигане на максимална плътност на 

скелета от зърнести материали е използвано кварцово брашно, а за нужната обработваемост 

на бетонната смес е използвана поликарбоксилатна суперпластифицираща добавка (3,5% от 

масата на цимента). 

Като дсперсна армировка са вложени два типа („къси” и „дълги”) микростоманени 

влакна с различно отношение на дължината L към диаметъра D, в три възможни комбинации 
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и общо количество по обем от 2% - табл. 1.   

Пробните тела са призми с размери 4 х 4 х 16 см. Те са декофрирани след 24 часа и 

отлежават във влажна среда до изпитването им на огъване. Някои от образците са подложени 

на два вида топловлажностна обработка на пробните тела - пропарване и автоклавиране. 

Пропарването се състои от 48-часа третиране с пара при температура 95±5°С. 

Автоклавирането е извършено с лабораторен автоклав (при температура около 100±5°С и 

налягане около 130 кРа) в продължение на 8 часа [4].  

 

Табл. 1. Състави на СВЯБ в зависимост от вида на дисперсната армировка. 
 

Означение на състава матрица къси влакна дълги влакна 
къси и дълги 

влакна 

L = 6 mm D = 0.175 mm  2.0 об.% - 1.0 об.% 

L = 13 mm D = 0.2 mm - - 2.0 об.% 1.0 об.% 

 

2.2. Опитна постановка 

Няма стандартна методика за изпитване на СВЯБ на огъване. Направен е анализ на 

множество литературни източници и са адаптирани някои стандартни методи за изпитване на 

влакнестоармирани бетони [4, 8, 10, 12]. 

Изследването на поведението на огъване на СВЯБ е извършено с помощта на две опитни 

постановки – при едната натоварването е прилагано с постоянно нарастване на силата – 

метод, за който са оборудвани болшинството от лабораториите в България, а при другата 

натоварването е реализирано при постоянна скорост на деформацията. Изпитването при 

постоянна скорост на деформациите е нормативно определено за изпитване на влакнесто 

армирани циментови композити на огъване. Този начин позволява по-прецизно изпитване, 

особено в падащия клон на диаграмата, тъй като се елиминират неравномерностите в 

натоварването, водещи до саморазтоварването на образеца, вследствие на 

пукнатинообразуване и реализиране на големи премествания. От много важно значение е 

скоростта на натоварване – тя трябва да е адаптирана към образеца, така че да се даде 

възможност в материала да се получи преразпределяне на усилията между различните 

компоненти и този ефект да бъде успешно регистриран с работна диаграма. 

И при двете постановки са записвани/отчитани провисванети и надлъжните деформации 

в опънна зона. Статическата схема на изпитване е триточково огъване, с натоварване с 

концентрирана сила в средата на подпорното разстояние (10 cm). Не е прилагано подрязване в 

опънната част на образците.  

В първия случай (фиг. 1.А), реализиран в Университетската строително-изпитвателна 

лаборатория към УАСГ (УСИЛ), вертикалното преместване (провисването„”) е измервано в 

средната третина на опънната зона с помощта на индикаторен деформометър, с точност на 

измерването 1 μm, в долната страна на пробното тяло, под мястото, където се прилага товарът. 

Отчетите са правени в характерни моменти от поведението при огъване - при поява на първа 

пукнатина, при достигане на максимална сила и след нея, в падащия клон на работната 

диаграмата. Натоварването се осъществява плавно със скорост V = 4 МPa/min.  

Във втория случай, реализиран в Лабораторията по геоматериали към Университета 

Артоа, Франция (ЛГУА), е използваната преса модел ShimadzuAG-50 kNXplus (фиг. 1.Б). В 

[8], скоростта на натоварване се регламентира в зависимост от размера на пробните тела и 

съответно, големината на подпорното разстояние. Тъй като най-малката регламентирана 
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скорост е 50 μm/min (за опитни образци с размери 350/100/100 mm), тя е приета за скорост при 

изпитването, макар опитните образци да са още по-малки. С помощта на софтуер TrapeziumX 

се регистрират едновременно натоварването F [N] и вертикалното преместване  [mm] на 

натоварващия прът. В действителност, съществува разлика между регистрираното 

преместване  [mm] и провисването на пробното тяло  [mm], дължаща се на реакцията на 

пресата, т.е. на деформациите на нейните компоненти (например на скъсяването на 

натоварващия прът). Тази разлика e толкова по-малка, колкото по- голяма е разликата в 

коравините между пресата и пробното тяло.  
 

 
 

А) УСИЛ, мерене на провисване 

 

Б) ЛГУА, преса с постоянна скорост на 

нарастване на вертикалното преместване 

 

  

  

В) УСИЛ, мерене на деформация в опънна 

зона 

Г) ЛГУА, мерене на деформация в 

опънна зона 

 

Фиг. 1. Опитни постановки. 

На фиг. 2. е представена реакцията на пресата (по данни на Производителя) при 

натоварване със скорост 50 μm/min. В случая, при толкова малки пробни тела, натоварвани до 

около едва 1/3 от максималния обхват на пресата (50 kN) се оказва, че собствената 
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деформация е от порядъка на 0,15 – 0,25 mm и може да бъде пренебрегната, особено когато 

става дума за сравнителни изследвания на пробни тела със сходни коравини. По тази причина 

е прието, че диаграмата „F-” описва правдоподобно връзката „F-”.  

Предвид нелинейността в поведението на материала, пукнатинообразуването и 

промяната на геометричните характеристики на опънната и натисковата зона, не е подходящо 

да се изчислява напрежението на огъване по формулите за правоъгълно напречно сечение, 

затова работната диаграма „напрежение – провисване”, при огъване, се илюстрира с връзката 

„F-”. 

 

Фиг. 2. Собствени деформации на натоварващата преса, при 50 μm/min 

Регистрирането на надлъжната деформация „” в опънната зона дава възможност да се 

идентифицира моментът на пукнатинообразуване и да се оцени ефектът на влакнестата 

армировка. При изследванияра в УСИЛ измерването на надлъжните деформации в опънна 

зона се осъществява чрез индуктивен датчик при база от 25 mm, като точността на измерване 

е 0,01 μm. Натоварването на пробното тяло продължава до пълното му разрушение, т.е. и след 

появата на първа пукнатина, така че е целесъобразно да се използва индуктивен датчик с 

максимален ход 1000 μм (фиг. 1.В). Данните от индуктивния датчик се предават на X-Y 

записвач, с помощта на който се изчертава „F-”диаграмата. При изследванията в ЛГУА е 

използван електосъпротивителен датчик KYOWA (KFG-5-120-C1-11L1MR), при който 

електрическият импулс, предизвикан от промяната в съпротивлението на датчика (следваща 

деформацията на основата) се преобразува в търсената относителна надлъжна деформация 

посредством специфична константа на датчика (фиг. 1.Г).  

 

3. Анализ на получените резултати 

3.1. Общ характер на работните диаграми при огъване 

Въвеждането на 2% по обем стоманени влакна превръща крехката матрица в композитен 

материал с деформационно-уякчено (strain-hardening) поведение при огъване, с което СВЯБ 

се отличават съществено от останалите влакнесто-армирани бетони [5] – след появата на 

първа пукнатина натоварването продължава да нараства, като при това се наблюдава и по-

голяма деформируемост, в резултат на възникване на множество микропукнатини, чийто 

макро-ефект е т.н. „пластифициране” – фиг. 3 и фиг. 4. Развитието до критична стойност на 

пукнатините е възпрепятствано от действието на влакната.  
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В получените диаграми „натоварване-провисване” и „натоварване - надлъжна 

деформация в опънна зона” могат да бъдат диференцирани четири зони:  

 зона на пропорционалност (до първа пукнатина),  
 зона на уякчаване (до достигане на максимална сила), т. нар. ‘strain hardening region’,  

 зона на пластифициране (увеличена деформация при запазена якост), която е по- 

коректно да се нарича „зона на псевдопластични деформации”, тъй като процесът на 

деформиране е съпроводен с разрушаването на определени микро- и макрообеми, и 

 зона на остатъчна якост (увеличаване на деформацията, за сметка на намалена якост), 
т. нар. ‘strain-softening region’[5], които описват поведението на СВЯБ по време на 

целия период на натоварване на композита  

 

 

Фиг. 3. Работна диаграма ‘натоварване-провисване’. 

 

: 

Фиг. 4. Работна диаграма ‘натоварване-надлъжна деформация в опънна зона’. 
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3.2. Влияние на вида на влакнестата армировка 

Зависимостта между натоварването и провисването остава почти линейна до 

сравнително високи стойности на натоварването: около 75% от максималното натоварване 

при състави с къси влакна и около 60% при състави с дълги влакна (фиг. 3.), което 

потвърждава литературните данни [5], че зоната на еластичност при СВЯБ е значително по-

дълга от тази при обикновените бетони (30 - 40%) и продължава практически до поемане на 

първата пукнатина. Разликата между съставите с къси и дълги влакна се дължи на факта, че 

при един и същи процент на армиране (2% по обем), съставите с къси влакна имат много по-

голямо количество влакна в единица обем, с което те съдействат повече при разтоварването 

на матрицата, намаляване върховите напрежения в краищата на пукнатините (crack tip), както 

и премостването на микропукнатините. Това е и причината първата пукнатина да бъде 

регистрирана при по-висока стойност на натоварващата сила при съставите с къси влакна. 

Зоната на деформационно-уякчаване е значително по-дълга при съставите с дълги 

влакна. 

Зоната на пластифициране е сравнително къса при изследваните състави, тъй като 

процентът на армиране е малък, схемата на натоварване е триточково огъване, с наличие на 

срязване, а и пробните тела са сравнително къси [10, 11, 12]. Относително по-дълга е тази зона 

при съставите, армирани с дълги стоманени влакна, тъй като те са по-ефективни в 

премостването на възникнали пукнатини и запазване на носеща способност при нарастване на 

деформациите. При съставите с къси влакна тази зона практически липсва. 

Скоростта на загуба на якост, по-голяма при по-стръмен падащ клон на диаграмата, е в 

пряка зависимост от вида и дължината на влакната. Гладките влакна при СВЯБ се изтръгват 

от матрицата поради малката закотвяща дължина, но използването на дълги влакна е по-

благоприятно тъй като изисква повече енергия и следователно забавя процеса на разрушение, 

като осигурява по-големи деформации преди разрушаване.  

Анализът на кривите „натоварване-надлъжна деформация в опънна зона” (   ), като 

цяло потвърждават изводите от диаграмите”    ”: 

- поведението на матрицата е крехко, от типа „деформационно-облекчено”; 

- до появата на първа пукнатина поведението на композитите е предимно линейно-

еластично; 

- модулът на еластичност се влияяе малко от наличието на влакнеста армировка; 

- по-големият принос на дългите влакна към деформационно-уякченото поведение на 

огъване се дължи на способността им да продотвратяват по-ефективно разтварянето на 

пукнатините – фиг. 4. 

 

3.3. Сравнение на резултатите, получени с двете опитни постановки 

Сравняването на резултатите, получени по двата метода, по отношение на стойностите 

на провисването, измерени при първа пукнатина и при максимално натоварване, показват 

задоволително съответствие – табл. 2. И по двата метода е установено, че при СВЯБ 

провисването е около 25-35 пъти по-високо от това на обикновените влакнестоармирани 

бетони [8, 12]. 
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Табл. 2: Провисване в характерни точки, измерено с двете различни опитни постановки 

(УСИЛ – с натоварване по сила, ЛГУА – с натоварване по деформации) 

 

Състав 

Първа пукнатина Максимална сила 

Провисване, 

mm (УСИЛ) 

Провисване, 

mm (ЛГУА) 

Провисване, 

mm (УСИЛ) 

Провисване, 

mm (ЛГУА) 

къси стом.вл. 0,26 0,25 0,31 0,39 

дълги ст.вл. 0,46 0,23 0,56 0,68 

къси+дълги ст.вл. 0,24 0,31 0,26 0,52 

 

3.4. Влияние на  топло-влажностната обработка 

Очаквано, топло-влажностната обработка създава по-крехка структура на бетона – 

фиг. 5. Третираните състави, армирани с къси стоманени влакна, имат по-висок Е-модул - 

линейният участък в диаграмата ‘натоварване-провисване’ е по-стръмен, а и появата на първа 

пукнатина е при по-малко провисване. Наблюдава се значително по-широка зона на 

пластифициране, с по-плавно преминаване към падащ клон на диаграмата. Този ефект се 

дължи вероятно на по-доброто сцепление между високоякостната матрица и стоманените 

влакна, в резултат на топло-влажностната обработка, тъй като се повишава количеството на 

CSH продуктите в контактната зона влакно-матрица и тя се уплътнява [13]. Автоклавирането 

води до относително по-дълъг еластичен стадий и по-силно изразена уякчена зона, докато 

пропарването води до относително по-голямо пластифициране.  
 

 

Фиг. 5. Работна диаграма ‘натоварване-провисване’ на СВЯБ с къси стоманени влакна, 

подложен на различни топло-влажностни обработки 

 

4. Изводи и насоки за бъдещи изследвания 

Установено е, че при изпитването на огъване е възможно да се постигне добра 
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съпоставимост на резултатите, получени по метода с контролиране на скоростта на 

натоварването по сила (класически, за определяне на якостните характеристики на циментови 

състави) и по деформации (препоръчителен при изпитване на влакнесто-армирани 

композити).  

Работните диаграми при огъване дават възможност за диференцирана оценка както на 

ефекта от дисперсното армиране върху различни параметри на поведението на СВЯБ, така и 

на отношението „дължина/диаметър” на влакната: използването на относително къси 

стоманени микровлакна води до повишаване на пукнатиноустойчивостта на СВЯБ, а 

относително дългите стоманени микровлакна имат по-голям ефект върху деформационното 

уякчаване и дуктилното поведение на СВЯБ. Комбинацията от къси и дълги влакна има 

синергичен ефект – необходима е повече енергия както за възникване на първа пукнатина, 

така и за деформационното уякчаване и за последващото пластифициране в резултат на 

интензивно пукнатинообразуване.   

Положителният ефект на автоклавната обработка върху поведението при огъване се 

изразява основно в понижена деформативност в зоната на пропорционалност и удължаване на 

зоната на псевдо-пластичните деформации. Влиянието на пропарването върху 

микроструктурата и механичното поведение на СВЯБ е сходно, но е по-малко.   
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