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СЕКЦИЯ 

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ 

 

Откриване на Научната сесия „Строителни материали и изолации” – 16.00-16.10 

 

1. Първа сесия – 01.11.2017 (сряда) 16.00-17.50 часа 

Председател: проф.д-р инж. Богомил Петров, Техн.секретар: ас.инж.д-р Боян Петров 

№  Час Автор Тема 

1. 16.10-16.35 Ив. Ростовски

, В. Найденов 

Комплексен подход за идентификация на сулфатоустойчив 

портланд цимент 

2. 16.35-17.00 M. Vaičienė Influence of catalyst waste on ceramics and expanded clay 

concrete properties 

Влияния на отпадъчните продукти  върху свойствата на 

бетони с керамични материали и експандирана глина 

3. 17.00-17.25 Ев. Иванова, 

Д. Бояджиева 

Приложение на строителни материали с природен 

произход при шумовото осигуряване на сгради 

4. 17.25-17.50 Ст. Иванова Оптимизиране на ориентацията и наклона на покривни PV 

панели по отношение на периодите на консумация 

 

2. Втора сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 9.00-10.40 часа 

Председател: проф.д-р инж. Пламен Чобанов, Техн.секретар: инж. Симеон Бояджиев 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.25 Ив. Дойков, 

Б. Петров, 

С. Бояджиев, 

О. Тодоров 

Конструктивни и експлоатационни проблеми на бързотока 

на преливника на язовирна стена „Кърджали“ 

2. 9.25-9.50 St. Ivanova, 

T. Muneer 

Derivative view factors between parallel and non-parallel 

rectangular surfaces 

Производни фактори между паралелни и непаралелни 

правоъгълни повърхности 

3. 9.50-10.15 Б. Петров, 

Г. Алиманова 

Прогнозиране на остатъчния ресурс на съоръжения, 

подложени на карбонизация на бетона 

 

3. Трета сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 11.00-13,05 часа 

Председател: доц. д-р инж. Румяна Захариева, Техн.секретар: ас. инж. Камелия Йорданова 

№  Час Автор Тема 

1. 11.00-11.25 Ст. Иванова, 

Пл. Чобанов 

Моделиране и изследване на баланса между соларни 

топлинни печалби и топлинни загуби от топлопреминаване 

през зимните месеци в енергийно ефективните сгради 

2. 11.25-11.50 А. Христов, 

В. Найденов 

Изледване на якостта на статично огъване и модула на 

еластични деформации при огъване на нов вид шперплат за 

строителството от акациева дървесина 

3. 11.50-12.15 Я. Кънчева, 

Р. Захариева 

Екологичните декларации на строителни продукти – 

необходимост, ползи и практическо приложение 

4. 12.15-12.40 К. Йорданова, 

Б. Петров 
Изтриваемост на супервисокоякостни бетони в условията на 

агресивни среди 

5 12.40-13.05 С.Джамбова, Влияние на нанокерамичните покрития върху 



Н. Иванова звукопреминаването на тънки преградни елементи 

 

4. Четвърта сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 14.00-16.05 часа 

Председател: доц.д-р инж. Иван Ростовски, Техн.секретар: инж. Борислав Симонов 

№  Час Автор Тема 

1. 14.00-14.25 Б. Петров, 

Р. Захариева 

Изследване на сцеплението на стоманена армировка с бетон, 

съдържащ рециклирани добавъчни материали от строителна 

керамика 

2. 14.25-14.50 И. Иванчев, 

В. Славчев, 

Б. Даалов, 

И. Добрева 

Експериментално определяне  на якостните, 

деформационните характеристики и работните диаграми при 

различна възраст на бетона 

3. 14.50-15.15 К. Йорданова, 

Б. Петров 
Установяване на устойчивостта на супурвисокоякостен 

бетон при корозионна мразоустойчивост 

4. 15.15-15.40 Л. Хрисчев, 

Б. Петров, 

Р. Орлинов, 

К. Спасов 

Конструктивно и топлотехническо обследване на елементи 

на едропанелна жилищна сграда 

5. 15.40-16.05 С.Джамбова, 

Н. Иванова 

Изследване на звукоизолационната способност на съчетани 

строителни елементи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 
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UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ПОРТЛАНД ЦИМЕНТ 

И. Ростовски1, В. Найденов2 

Ключови думи: цимент, елементен анализ, СЕМ, РФА, ДТА 

РЕЗЮМЕ 

Вземайки под внимание особеностите на експлоатационната среда, често пъти, 

при строителството на сгради и съоръжения, се прибягва до употребата на 

сулфатоустойчив цимент. Това е една от традиционните мерки за първична защита на 

бетона, чрез която се цели повишаване на неговата дълготрайност.  

В момента, у нас се произвежда един тип сулфатоусточив цимент - CEM I 42.5 R, 

който се предлага от заводите в гр. Димитровград и с. Златна Панега. Този тип цимент се 

употребява само, ако е предварително специфициран в проекта и практически не се 

използва в ежедневното производство на бетон. Приложението му традиционно е 

свързано с технологични неудобства, тъй като трябва да се съхранява в отделен силоз. 

Това обстоятелство, както и по-високата цена на сулфатоустойчивия цимент, изкушават 

недобросъвестни производители на бетон, да го заменят неправомерно с обикновен 

такъв. 

В настоящия доклад е представен комплексна методика, която позволява 

еднозначно да се определи, дали при строителството на дадена конструкция или 

елемент, е използван сулфатоустойчив цимент. Методиката е проверена успешно на два 

отговорни обекта. 

                                                           
1
 И. Ростовски, доц. д-р инж., София, бул. “Христо Смирненски” №1, УАСГ, катедра “Строителни 

материали и изолации”, i_rostovsky@abv.bg 
2
 В. Найденов, доц. д-р инж., София, ул.“акад. Г. Бончев“, блок 1, ИМех-БАН, направление 

„Физико-химична механика“, valna53@mail.bg 

mailto:i_rostovsky@abv.bg
mailto:valna53@mail.bg
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COMPLEX APPROACH FOR IDENTIFICATION OF SULPHATE 

RESISTANT PORTAND CEMENT 

I. Rostovsky1, V. Naidenov2 

Key words: cement, elemental analysis, SEM, XRD, DTA 

ABSTRACT 

Quite often, during the construction of buildings and facilities, the sulphate resistant 

Portland cement is used, taking into account the features of the exploitation environment. This 

is one traditional measure for primary protection of the concrete aiming the increase of its 

durability.  

At present, one type of sulphate resistant Portland cement is produced in Bulgaria – 

CEM I 42.5, which is supplied by cement plants in Dimitrovgrad and Zlatna Panega. This kind 

of cement is only applied if it is specified in advance in the project and, practically, it is not 

used in regular production of concrete. Its application is related with some technological 

disadvantages, as it should be stored in separated silo. That circumstance, as well as the higher 

price of the sulphate resistant tempts dishonest concrete producers to replace it illegally with a 

conventional one. 

The complex methodology is presented in this report, which permits to be determined 

uniquely whether for the construction of given structure or element sulphate resistant cement is 

used. The methodology is successfully verified at two important construction sites. 

                                                           
1
 И. Ростовски, доц. д-р инж., София, бул. “Христо Смирненски” №1, УАСГ, катедра “Строителни 
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2
 В. Найденов, доц. д-р инж., София, ул.“акад. Г. Бончев“, блок 1, ИМех-БАН, направление 

„Физико-химична механика“, valna53@mail.bg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С ПРИРОДЕН 

ПРОИЗХОД ПРИ ШУМОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДИ 

E. Иванова1, Д. Бояджиева2 

Ключови думи: шумово замърсяване, шумозащита, строителни материали с 

природен произход 

РЕЗЮМЕ 

Осигуряването на комфортна жизнена среда с устойчива акустика и ниски нива на 

шумово натоварване е задължително изискване на съвременните градоустройствени 

решения. Звукоизолирането на сградите може да се търси чрез прилагането на 

строителни материали с природен произход, които са се наложили при гарантирането на 

други видове експлоатационни параметри - топлоизолиране, облицоване срещу спортен 

травматизъм, интериорни решения и други. Прилагането на такива материали, дава 

възможност за разработване на иновативни идейни предложения, чието приложение 

повишава степента на екологичност на сградите. 

 

 

                                                           
1
 Евелина Иванова Иванова, доц. д-р инж., УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, ФТС, кат. „Транспортни 

съоръжения“, djiivs@abv.bg 
2
 Деляна Делянова Бояджиева, доц. д-р инж., УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, СФ, „Метални, 

дървени и пластмасови конструкции“, delianab@yahoo.com 
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APPLICATION OF BUILDING MATERIALS OF NATURAL ORIGIN 

IN THE NOISE PROTECTION OF BUILDINGS  

E. Ivanova1, D. Boyadzhieva2 

Hey words: Noise pollution, noise protection, building materials of natural origin  

ABSTRACTS 

A mandatory requirement for modern city planning solutions is to ensure a comfortable 

living environment with sustainable acoustics and low noise levels. The sound insulation of the 

buildings can be sought through the application of building materials of natural origin, which 

have been required to guarantee other types of performance parameters - thermal insulation, 

facing against sports traumatism, interior solutions etc. The application of such materials 

enables the development of innovative concept proposals, the application of which increases 

the degree of ecology of buildings.  

 

 

                                                           
1
 Evelina Ivanova Ivanova, Dr. Eng., Associate Professor, UACEG, 1 Hr. Smirnenski blvd., Faculty of 

Transportation Engineering, Department Transport Structural Facilities, djiivs@abv.bg 
2
 Delyana Delyanova  Boyadzhieva, Dr. Eng., Associate Professor, UACEG, 1 Hr. Smirnenski blvd., 

Faculty of Structural Engineering, Department Steel, Timber and Plastic Structures, delianab@yahoo.com 
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРИЕНТАЦИЯТА И НАКЛОНА НА 

ПОКРИВНИ PV ПАНЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЕРИОДИТЕ НА 

КОНСУМАЦИЯ 

Ст. Иванова 1 

Ключови думи: слънчева енергия, консумация на енергия, PV панели, 

оптимизация, товар на РБ 

РЕЗЮМЕ 

Известно е, че най-добрата ориентация на фиксираните PV панели е южната, 

понеже гарантира най-голямо производство на електрическа енергия, като при това 

максимумът на това производство е в обедните часове. В същото време най-голямата 

консумация на жилищните квартали е в сутрешните и вечерните часове, т.е. преди 

началото и след края на работния ден. По тази причина в някои страни част от 

покривните PV панели се изграждат с ориентация на изток или на запад, което им 

позволява да произвеждат по-големи количества енергия в периодите на най-голямо 

търсене. Целта на настоящата публикация е да установи каква е оптималната ориентация 

и наклон на PV панели по отношение на периодите на консумация на енергия и какво 

трябва да бъде съотношението на фотоволтаични площи с различна ориентация (южна, 

източна и западна) в географските и климатични условия на България. 

                                                           
1
  Ст. Иванова, доц. д-р, Катедра „АИТ”, УАСГ, София, България, e-mail solaria@mail.bg 
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INFLUENCE OF CATALYST WASTE ON CERAMICS AND 

EXPANDED CLAY LIGHTWEIGHT CONCRETE PROPERTIES 

M. Vaiciene1, J. Malaiskiene2, O. Kizinievic3 

Keywords: building ceramics, expanded clay lightweight concrete, structural, physical, 

mechanical properties, catalyst waste 

ABSTRACT 

Influence of the combined use of catalytic cracking catalyst and milled glass waste on 

the properties of building ceramics (density, compressive strength, water absorption, porosity) 

is analysed in the paper. The work contains description of clays, sand, crushed brick, milled 

glass, Portland cement, expanded clay and the catalyst waste characteristics and also presents 

physical and mechanical properties of samples. Phase analysis of burned ceramic samples was 

carried out by the method of X-ray diffraction. Technogenic raw material - used catalyst may 

be utilised in the building ceramics and expanded clay lightweight concrete production have 

been determined. About 10% of milled catalyst waste may be applied to the formation mix. 

                                                           
1
 M. Vaiciene, dr., VTDK (Vilnius College of Technologies and Design), Antakalnio str. 54, Lithuania, 

m.vaiciene@vtdko.lt 
2
 J. Malaiskiene, dr., VGTU (Vilnius Gediminas Tehnical University), Sauletekio str. 11, Lithuania, 

jurgita.malaiskiene@vgtu.lt 
3
 O. Kizinievic, dr., VGTU (Vilnius Gediminas Tehnical University), Sauletekio str. 11, Lithuania, 

olga.kizinievic@vgtu.lt 
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КОНСТРУКТИВНИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА 

БЪРЗОТОКА НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИРНА СТЕНА 

„КЪРДЖАЛИ“ 

Иван Дойков1, Богомил Петров2, Симеон Бояджиев3, Огнян Тодоров4 

Ключови думи: ХТС, язовирна стена, бързоток, обследване, дефекти 

 

РЕЗЮМЕ 

В статията са представени резултати от проведено обследване на бързотока на 

преливника на яз. стена „Кърджали“, след дългогодишна експлоатация на съоръжението. 

Установени са двете основни причини за настъпилите проблеми – технологични 

неточности в основната конструкция на съоръжението; конструктивни и технологични 

недостатъци в изпълнената облицовка по дъното на бързотока. Предложени са основни 

мерки за рехабилитация. 

  

                                                           
1
 Иван Димитров Дойков, д-р инж., УАСГ, doykoff@abv.bg 

2
 Богомил Веселинов Петров, проф. д-р инж., УАСГ, b_petrov@abv.bg 

3
 Симеон Делянов Бояджиев, инж., УАСГ, sbojadjiev@yahoo.com 

4
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STRUCTURE AND EXPLOITATION PROBLEMS OF “KARDJALI” 

DAM CHUTE SPILLWAY 

Ivan Doykov1, Bogomil Petrov2, Simeon Boyadzhiev3, Ognyan Todorov4 

Keywords: hydro-technical structure, dam, chute spillway, investigation, defects 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of “Kardjali” Dam chute spillway investigation, made 

after long term exploitation of the facility. The two main reasons for the problems have been 

identified – technological inaccuracies in the main structure of the facility; Structural and 

technological disadvantages in the lining on the bottom of the spillway. General measurements 

for rehabilitation are proposed. 
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DERIVATIVE VIEW FACTORS BETWEEN PARALLEL AND 

NON-PARALLEL RECTANGULAR SURFACES 

S. Ivanova1, T. Muneer2 

Keywords: radiation heat transfer, view factors, View Factor Algebra 

ABSTRACT 

Estimation of the view factors between two surfaces is an important problem in 

radiation heat transfer with many applications in building physics. They are used to determine 

the energy exchanged between various building surfaces. Examples that may be cited here are 

emitting and absorbing walls of buildings, ceiling and floor areas, PV panels, horizontal and 

inclined roofs. There are different approaches to solve this problem – some of them are 

analytical, others – numerical. The examined surfaces can be parallel or non-parallel, that share 

or not share a common edge. Some basic view factors for different geometries are included in 

the online or printed catalogues. Other view factors can be derived from the basic VF with the 

help of View Factor Algebra that includes some fundamental relations between view factors. 

The aim of this article is to present equations for the most necessary derivative view factors 

between parallel and non-parallel rectangular surfaces. 
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ПРОГНОЗИРАНЕ НА ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДЛОЖЕНИ НА КАРБОНИЗАЦИЯ НА 

БЕТОНА 

Б. Петров1, Г.Алиманова2 

Ключови думи: бетон, карбонизация, остатъчен ресурс 

 

РЕЗЮМЕ 

Проучването е предназначено за оценка на риска от карбонизация на бетона на 

хидротехнически съоръжения със срок на експлоатация 50 години. Скоростта на 

разпространение на корозионните процеси и дълбочината на карбонизация са 

определени въз основа на in situ изследвания за бетони с ненарушена структура, бетони с 

пукнатини в зоната на покритието и бетони с повърхностни разрушения. Въз основа на 

дебелината на покритие и измерената скорост на карбонизация са извършени 

изчислителни проверки за остатъчния ресурс на конструкциите въз основа на различни 

аналитични модели, във функция на факторите на състава на бетона и локалните 

климатични условия. 
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SERVICE LIFE PREDICTION OF A CONCRETE STRUCTURE 

SUBJECTED TO CARBONATION 

B.Petrov1, G.Alimanova2 

Keywords: concrete, carbonization, service life 

 

ABSTRACT 

The study is designed to assess the risk of carbonation of concrete in 50 years old 

hydrotechnical structures. Corrosion rate spreading rate and carbonation depth were 

determined on the basis of in situ studies for undamaged concrete, concrete with cracks in the 

concrete cover and surface destruction concrete. Based on the thickness of the cover and the 

measured rate of carbonization, computational checks were carried out on the service life of the 

structures based on different analytical models, depending on the factors of the concrete 

composition and the local climatic conditions. 
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МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ 

СОЛАРНИ ТОПЛИННИ ПЕЧАЛБИ И ТОПЛИННИ ЗАГУБИ ОТ 

ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИТЕ МЕСЕЦИ В 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИТЕ СГРАДИ 

Ст. Иванова 1, Пл. Чобанов2 

 

Ключови думи: слънчеви топлинни печалби, топлинни загуби, слънчева радиация, 

соларен фактор, пасивен слънчев дизайн 

РЕЗЮМЕ 

От ключово значение за всяка енергийно ефективна сграда е изборът на 

параметрите на сградното остъкляване, защото от това зависи как ще се реализира най-

важният принцип на пасивния слънчев дизайн за зимния сезон – осигуряване на превес 

на соларните топлинни печалби през остъклените части на сградата над топлинните 

загуби от топлопреминаване през цялата сградна обвивка. Целта на настоящата 

публикация е да оцени при какви количествени и качествени характеристики на  

остъкляването може да се реализира обобщеният баланс на топлинни печалби и загуби 

по месеци през зимния период. Очаквано най-критични за този баланс са най-студените 

зимни месеци, които са предмет на по-детайлен интерес и изследване. Разработката е 

базирана на референтните стойности на параметрите на елементите на сградната 

обвивка, посочени в Наредба № 7. 
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ИЗЛЕДВАНЕ НА ЯКОСТТА НА СТАТИЧНО ОГЪВАНЕ И 

МОДУЛА НА ЕЛАСТИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ОГЪВАНЕ НА 

НОВ ВИД ШПЕРПЛАТ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ОТ АКАЦИЕВА 

ДЪРВЕСИНА 

А. Христов
1
, В. Найденов

2
 

Ключови думи: строителство, шперплат, дървесина, якост на статично 

огъване, модул на еластични деформации при при огъване, оптимизационен план В4, 

математическо моделиране, акация 

РЕЗЮМЕ 

Изследвани са якостта на статично огъване и модула на еластични деформации 

при огъване в зависимост от технологичните фактори при слепването на нов вид 

шперплат за строителството от акациева дървесина. Използван е оптимизационен план 

В4 с четири управляващи фактора – температура на плотовете на пресата, специфично 

налягане, продължителност на слепването и количество на лепилото. Изведени са 

математически модели на изследваните показатели в зависимост  от технологичните 

фактори. Изследвана и е установена връзка между якостта на статично огъване и модула 

на еластични деформации при огъване на шперплата от акациева дървесина.  

ABSTRACT 

 
Key words: construction, wood, plywood, bending strength, modulus of elasticity in 

bending, optimization plan B4, mathematical modeling, black locust (Robinia pseudoacacia) 

 
New type plywood for construction based in black locust wood have been researched 

about bending strength and modulus of elasticity in bending according technological factors in 

bonding. Researches is based in optimal mathematical plan B4 with four controlling factors – 

temperature, pressure, duration of bonding and quantity of adhesive. Mathematical models had 

been defined about bending strength and modulus of elasticity in bending according 

technological factors in bonding. It have been researched and defined depend between bending 

strength and modulus of elasticity in bending. 
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ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

– НЕОБХОДИМОСТ, ПОЛЗИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

Яна Кънчева1, Румяна Захариева2 

Ключови думи: анализ на жизнения цикъл (LCA), екологични декларации (EPD), 

строителни материали и продукти, екологичен отпечатък 

РЕЗЮМЕ 

Настоящата статия разглежда необходимостта от обективен анализ на жизнения 

цикъл на строителните продукти, произвеждани в България, както и прозрачното 

оповестяване на резултатите от този анализ посредством т.нар. екологични декларации 

на продукти (Environmental product declarations – EPDs). Дискутирани са 

предизвикателствата и трудностите, които възникват при един такъв анализ и са 

предложени подходи за преодоляването им. Изяснена е практическата полза от 

публикуването на екологични декларации и положителното им отражение върху 

повишаването на качеството и конкурентноспособността на продуктите и на сградите, за 

които те се прилагат. Систематизирани са областите на приложение на EPD, обусловени 

както от чисто пазарните изисквания на строителния пазар у нас и в Европа, така и от 

развитието на нормативната уредба и повишените изисквания към устойчиво използване 

на ресурсите както в началото, така и в края на жизнения цикъл на строежите. 
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ИЗТРИВАЕМОСТ НА СУПЕРВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ В 

УСЛОВИЯТА НА АГРЕСИВНИ СРЕДИ 

К. Йорданова
 1, Б. Петров 2 

Ключови думи: супер-високоякостен бетон, изтриваемост 

РЕЗЮМЕ 

Настоящата статия представя резултатите от изпитванията на различни състави на 

матрицата на супер-високоякостни бетони(СВЯБ), подложени на изтриване след 

циклично въздействие на агресивни среди. Използвани са стандартни методи за оценка 

на изтриваемостта, които са адаптирани към особеностите на СВЯБ. 

Установено е, че агресивното въздействие води до средно или значително 

редуциране на устойчивостта срещу изтриване на СВЯБ. Въпреки това, чрез добавянето 

на полипропиленови влакна и на едър добавъчен материал, изтриваемостта на СВЯБ би 

могла да бъде променена в благоприятна посока. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЦЕПЛЕНИЕТО НА СТОМАНЕНА 

АРМИРОВКА С БЕТОН, СЪДЪРЖАЩ РЕЦИКЛИРАНИ 

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА 

Боян Петров1, Румяна Захариева2 

Ключови думи: рециклиране, керамични строителни отпадъци, олекотени 

бетони, сцепление на армировка с бетон, енергия на разрушение 

РЕЗЮМЕ 

Изискванията за енергийна и ресурсна ефективност в строителството налагат 

оползотворяване на строителните отпадъци за строителни цели. В този контекст 

керамичните отпадъци могат да бъдат използвани като едри рециклирани добавъчни 

материали (КРДМ) за направата на олекотени, леки конструктивни и леки бетони. 

Настоящата публикация е посветена на сцеплението на стоманена армировка с такива 

бетони (БКРДМ). Изследвано е влиянието на различни фактори от състава на бетона, 

сред които процент на влагане на КРДМ. Модифицирана е постановката за изпитване на 

сцепление при изтръгване. Установено е, че сцеплението при изтръгване на армировъчен 

прът от БКРДМ намалява незначително при заместване до 60% на естествения трошен 

камък с КРДМ и е едва с 15% по-малко при пълно заместване, при равни други условия. 

Влагането на КРДМ води обаче до повишаване на енергията за пълно разрушение на 

връзката, тъй като част от енергията се изразходва за срязване на зърната на КРДМ, а не 

само за разрушение на цименто-пясъчната матрица, както е при бетоните с плътни ЕДМ. 

Установено е, че сцеплението зависи в по-голяма степен от якостта на натиск на бетона, 

в сравнение със зависимостта при обикновените бетони. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА ЯКОСТНИТЕ, 

ДЕФОРМАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАБОТНИТЕ 

ДИАГРАМИ ПРИ РАЗЛИЧНА ВЪЗРАСТ НА БЕТОНА 

 

И.Иванчев1, В.Славчев2, Б. Даалов3, И. Добрева4 

Ключови думи: стоманобетон, експеримент, якостни и деформационни 

характеристики, работни диаграми 

РЕЗЮМЕ 

В тази статия са описани извършените експериментални изследвания за определяне 

на кубова якост на натиск, цилиндрична якост на натиск, якост на опън при разцепване, 

модул на еластичност и работната диаграма на бетона. За целта са изготвени  стандартни 

пробни тела- цилиндри, кубчета и призми. Експериментално получените якостни, 

деформационни характеристики и работни диаграми на бетона са сравнени с 

определените по БДС EN 1992-1-1. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STRESS AND STRAIN 

CHARACTERISTICS, STRESS-STRAIN DIAGRAMS AT DIFFERENT 

AGE OF THE CONCRETE 

 

I.Ivanchev 1, Slavchev 2, B. Daalov 3, I. Dobreva 4 

Keywords: reinforced concrete, experiment, stress and strain characteristics, stress – 

strain diagrams 

 

ABSTRACT 

In this paper are described the performed experimental researches for determination the 

cubic compressive strength, cylindrical compressive strength, tensile strength at splitting, 

modulus of elasticity and stress – strain diagram of concrete. For this purpose standard 

cylindrical, cubic and prismatic test specimens were produced. The experimentally determined 

stress, strain characteristics and stress – strain diagrams of concrete are compared with those 

obtained according to EN 1992-1-1. 
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УСТАНОВЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СВЯБ ПРИ 

КОРОЗИОННА МРАЗОУСТОЙЧИВОСТ 

К. Йорданова
 1, Б. Петров 2 

Ключови думи: супер-високоякостен бетон,корозионна мразоустойчивост 

РЕЗЮМЕ 

Супер-високоякостните бетони (CВЯБ)  се характеризират с много ниско 

водоциментно отношение и голямо съдържание на фини минерални добавки. А якостта 

на натиск от 150 MPa и повече може да се получи, без топлинна обработка или други 

специални мерки. Отделно от голямата якост, изключителната дълготрайност е призната 

за една от отличителните черти на CВЯБ, дори когато са изложени на тежки агресивни 

среди. Тази статия има за цел да определи количествено някои от параметрите на 

дълготрайността на  CВЯБ, като например ускорена карбонизация и циклично 

замразяване–размразяване с наличие на соли антиобледенители. В сравнение с 

нормалния бетон, продължителността на изпитването е удължена няколко пъти, за да се 

получат съизмерими резултати. 
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КОНСТРУКТИВНО И ТОПЛОТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ НА 

ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДРОПАНЕЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 

Л. Хрисчев1, Б. Петров2, Р. Орлинов3, К. Спасов4 

Ключови думи: обследване, едропанелна жилищна сграда, панели, дюбелни 

съединения 

 

РЕЗЮМЕ 

В доклада са представени резултатите от извършено частично конструктивно и 

топлотехническо обследване на едропанелна жилищна сграда. Разглеждана сграда e 

студентско общежитие бл. 33, намираща се в гр. София, Район "Студентски", построена 

през 1977г. На базата на визуално и инструментално изследване са констатирани някои 

характерни дефекти, свързани с експлоатацията на сградата, определена е вероятната 

якост на натиск на бетона, диаметъра и бетонното покритие на армировъчни пръти на 

част от панелите на сградата. След проучване и анализ на архивна документация и на 

базата на резултатите от обследването са изготвени (възстановени) кофражни и 

армировъчни планове на някои от панелите на сградата. С използването на 

термовизионен метод са определени зони от фасадните панели с ясно изразени 

температурни мостове, като са извършени и съответни изчисления за оразмеряване на 

топлоизолационния слой, който следва да се положи по фасадата на сградата. На базата 

на извършените изследвания са формулирани изводи за състоянието на обследваните 

елементи. 
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Влияние на нанокерамичните покрития                 

върху звукоПРЕМИНАВАНЕТО                                                   

през тънки преградни елементи  

С. Джамбова1, Н. Иванова2 

Ключови думи: акустика, звукоизолация, строителна физика, строителни 

материали, нанокерамични покрития 

РЕЗЮМЕ 

Изследвано е въздействието на полагането на нанокерамични слоеве върху 

звукоизолационните качества на някои основни строителни плоскости като гипскартон с 

две различни дебелини, OSB и ламарина. Експерименталните измервания са направени с 

помощта на умалената акустична камера, създадена  в катедра Физика на УАСГ. 

Влиянието на нанокерамичните покрития върху звукоизолацията на изпитваните 

елементи се разглежда по честоти от 500 до 8000 Hz, поради спецификата на 

лабораторната постановка. Най-голямо се оказва въздействието на нанокерамичното 

покритие, нанесено върху OSB, обясняващо се със запечатване на порите на материала 

от покритието. За останалите елементи ефектът е незначителен, като се наблюдават 

интересни особености за някои честоти.  
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nanoceramic covering effect on the sound 

transmission of thin partition elements 

S. Djambova1, N. Ivanova2 

Key words: acoustics, sound insulation, building physics, building materials, 

nanoceramic covering.  

ABSTRACT 

The nanoceramic covering effect on the sound insulation properties has been laboratory 

investigated for some basic building boards as plasterboard (of different thickness), OSB and 

steel sheet. The experimental measurements have been carried out on a small acoustic 

chamber, built in the Physics Department of UACEG. The influence of the nanoceramic 

coverings on the sound insulation of the building elements has been tested for frequencies from 

500 Hz to 8000 Hz, due to the specifics of the laboratory set-up. The effect of the nanocovering 

has proved to be sufficient for the OSB sample, which is explained by the sealing of the 

material’s pores by the covering. For the rest of the elements the effect is insufficient though 

interesting features have been observed at some of the frequencies.  

 

 

                                                           
1
 Svetlana Djambova, Assoc. Prof. Dr., Physics Dept., UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046,  

std_fhe@uacg.bg 
2
 Natalia Ivanova, Assistant, Physics Dept., UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, 

natalia9010@abv.bg 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ЗВУКОИЗОЛАЦИОННАТА  СПОСОБНОСТ  

НА  ТРИСЛОЙНИ  СТРОИТЕЛНИ  ЕЛЕМЕНТИ 

С. Джамбова1, Н. Иванова2 

Ключови думи: акустика, звукоизолация, строителна физика, строителни 

материали 

РЕЗЮМЕ 

Направени са изследвания на трислойни елементи с цел подобряване на 

звукоизолационните им характеристики, като се редуват твърди елементи /гипскартон с 

разнични дебелини, ламарина, OSB/ и еластични слоеве. Стремежът е да се разработят 

такива варианти,  за които при познатия принцип маса-пружина-маса, резонансната и 

честотата на вълново съвпадение по възможност да не попадат в разглеждания в 

строителството честотен диапазон и да бъдат постигнати максимално добри резултати за 

индекса на изолация от въздушен шум. От разглежданите комбинации най-ефективна е 

тази на „гипсокартон 12мм – еластичен слой – ламарина”. Същите съчетания са 

изчислени със специализирания софтуер Insul с цел сравнение между експеримент и 

теория. 
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SURVEY OF THE SOUND PROOFING CHARACTERISTICS                                  

OF  TRIPLE LAYER  BUILDING  ELEMENTS  

S. Djambova1, N. Ivanova2 

Key words: acoustics, sound insulation, building physics, building materials  

ABSTRACT 

            Studies of laminated building elements have been made to improve their sound-

proofing characteristics by alternating rigid elements / gypsum boards of varying thickness, 

sheet metal, OSB / and elastic layers. The aim is to develop such variants for which, applying 

the known mass-spring-mass principle, the resonance and wavelength frequency may not fall 

within the frequency range considered in the construction and maximum performance of the 

airborne insulation index is achieved. Of the considered combinations “gypsum board 12mm - 

elastic layer – metal sheet” is most effective. The same  samples have been calculated by 

specialized software Insul for comparison between experiment and theory. 
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