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 Дисертационният труд е с обем 205 страници и е структуриран в девет глави. 

Съдържа 53 таблици, 91 графики и 4 фигури. Използвани са 99 литературни източника, от 

които 97 на латиница, а останалите – на кирилица.  
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Кратки означения на използваните глини и активни минерални добавки  

A.  Кратки означения на накалените глини 

Глина 
Кратко 

означение 

Температура на 

накаляване 
 
[

о
С] 

Кратко 

означение 

Славяново С 
650 С 650 

800 С 800 

Чучура Ч 
650 Ч 650 

800 Ч 800 

Сухият Кладенец СК 
650 СК 650 

800 СК 800 

Бентонит Б 
650 Б 650  

800 Б 800 

Мирково М 
650 М 650 

800 М 800 

Бутово ББ 
650 ББ 650 

800 ББ 800 

Димитровград Д 
650 Д 650 

800 Д 800 

Каолин К 
650 К 650 

800 К 800 

B. Кратки означения на накалените активни минерални добавки от глина СК 

Глина 

Време за 

накаляване  

[min] 

Температура на 

накаляване 
 
[

о
С] 

Кратко 

означение 

СК 

40 725 СК 725-40 

20 800 СК 800-20 

30 800 СК 800-30 

30 900 СК 900-30 

C. Кратки означения на накалените и смлените активни минерални добавки от 

глина СК 

Глина 

Време за 

накаляване  

[min] 

Температура на 

накаляване 
 
[

о
С] 

Време за 

смилане 

[min] 

Кратко 

означение 

СК 30 800 

0 СК 800-30 

10 СК 800-30-10 

20 СК 800-30-20 

40 СК 800-30-40 

80 СК 800-30-80 

160 СК 800-30-160 

D. Кратки означения на цименто-пясъчни композити с активни минерални добавки, 

приготвени от глина СК 

Глина 

Време за 

накаляване  

[min] 

Температура на 

накаляване 
 
[

о
С] 

Време за 

смилане 

[min] 

Заместване от 

масата на 

цимента 

[%] 

Кратко означение 

СК 30 800 40 

10 СК 800-30-40-10 

20 СК 800-30-40-20 

30 СК 800-30-40-30 

40 СК 800-30-40-40 
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I. Литературен обзор 

 Въведение 1.

Бетонът без съмнение е най-широко използваният строителен материал в световен 

мащаб. Свойствата на бетона могат да се изменят в широки граници, като същевременно от 

него могат да бъдат произвеждани изделия с различни размери, форми и предназначение. 

Въпреки тези предимства набавянето на суровини и производството на цимент е индустрия, 

която използва значителни количества енергия, генерираща огромни количества въглероден 

диоксид (CO2), изхвърляни в атмосферата. Това налага търсенето на алтернативни материали, 

които да позволяват заместване на част от масата на цимента при направата на бетони и 

циментови композитни материали. Част от тези материали са активните минерални добавки 

от естествен или изкуствен произход, наречени пуцолани.  

Пуцоланите се определят като силикатни или алумо-силикатни материали, които сами 

по себе си притежават слаби или никакви свързващи свойства, но когато са смлени и в 

присъствието на влага реагират химически с калциевия хидроксид  при нормални 

температури и образуват съединения с хидравлични свойства. В действителност част от 

варта, получена при хидратацията на цимента, в циментовите композитни материали се 

замества от нови съединения, които допринасят за редица подобрения в качествата им, 

включително за по-голямата им устойчивост срещу агресивни среди, увеличаване на якостта, 

мразоустойчивостта в някои случаи, намаляване на разширението вследствие на 

алкало-силициевата реакция, намаляване на водопропускливостта и устойчивостта на меки 

води.  

 Бетон 2.

Основният композитен материал, изготвен с портландцимент, е бетонът. Едно от 

най-ценните свойства на бетона е високата му якост на натиск. Същевременно, освен 

изискванията за определени якостни показатели, в редица други случаи към бетоните се 

предявяват изисквания за различни други свойства, важни за неговото предназначение и 

експлоатация – водонепропускливост, мразоустойчивост, корозионна устойчивост и др. В 

зависимост от вида на използваните активните минерални добавки свойствата на бетона се 

променят по различен начин.  

 Активни минерални добавки – видове, свойства и области на приложение  3.

Активните минерални добавки представляват неорганични естествени или изкуствени 

материали, които, ситно смлени и смесени с въздушна вар, придобиват хидравлични 

свойства, т.е. свързват на въздух и под вода. Те не са свързващи вещества, но в 

съприкосновение с калциева, натриева или калиева основа, съдържащият се в тях аморфен 

SiO2, при наличие на вода, образува хидросиликати, които свързват и втвърдяват на въздух и 

под вода. Освен аморфния SiO2 в активните минерални добавки се съдържа и Al2O3, който във 

водна среда може да взаимодейства с калциева основа, в резултат на което се образуват 

калциеви хидроалуминати, които също притежават хидравлични свойства [11]. 

В съответствие с БДС ЕN 197-1 основни компоненти на циментите, освен 

портландциментовия клинкер, могат да бъдат: 

 гранулирана доменна шлака (S); 

 летящи кисели пепели от ТЕЦ (V); 

 варосъдържащи летящи пепели от ТЕЦ (W); 

 печени шисти (Т); 

 варовик (L и LL ); 

 микросилициев прах (D); 

 естествени кисели пуцолани (Р); 

 естествени калцинирани пуцолани (Q); 
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Естествените калцинирани пуцолани се получават при термично третиране на 

различни по химичен състав материали от вулканичен или седиментен произход, най-често 

глини. При накаляване на глинестите минерали кристалната им структура се разпада и на 

тяхно място се формира аморфна алумо-силикатна фаза, притежаваща пуцоланови свойства. 

Пуцолановата активност на калцинираните пуцолани се дължи на отделянето на водата от 

структура на глинестите минерали при високи температури и получаването на материал с 

голяма специфична повърхнина и химическа реактивоспособност. Оптималната температура 

на накаляване и скоростта на охлаждане зависи от множеството фактори и следва да бъде 

определена опитно за всеки един материал. Смилането също оказва влияние върху 

пуцолановите свойства, като по-ситното смилане предоставя допълнителна площ за 

химическите реакции.  

Глините представляват смес от различни глинести минерали – каолинит, илит, 

монтморилонит, хлорит и др., най-често в комбинация с голямо количество примеси като 

кварц, калцит, фелдшпат, слюда и сулфиди. Метакаолинът и някои от накалените 

бентонитови глини проявяват най-висока пуцоланова активност, докато всички останали 

глинести минерали се характеризират като материали със слаби пуцоланови свойства.  

Наличието на активната минерална добавка не изменя качествено характера на 

взаимодействие на клинкерните минерали с водата, но спомага за увеличаване на скоростта 

на хидратационните процеси. Това може да се обясни с обстоятелството, че активната 

минерална добавка свързва Ca(OH)2, освободен при хидратацията на цимента, в неразтворими 

съединения, намалява неговата концентрация във водния разтвор на втвърдяващия циментов 

камък и по този начин влияе за ускоряването на хидратацията на калциевите хидросиликати, 

които се отделят главно в геловидно състояние.  

 Видове естествени калцинирани алумо-силикати – начин на получаване, свойства и 4.

влияние върху циментовите композити 

 Метакаолин – накаляването на чиста каолинова глина в температурния интервал 

между 550 и 900
о
С води до образуване на силно реактивоспособен алумо-силикатен 

аморфен материал, наречен метакаолин. При нормална температура той реагира с 

Ca(OH)2 в присъствието на вода и образува калциеви силикати под формата на гел, 

включително някои калциеви хидроалуминати и алумо-силикат хидрати (С2АSH8, 

C4AH13 и С3АH6). При нагряване на каолиновата глина протича следният процес на 

дехидратация:  

Al2О3.2Si2O2.2H2O → Al2О3.2Si2O2 + 2H2O 

Каолинит → Метакаолинит + Вода 

Температурата и времето за накаляване силно влияят върху пуцолановата активност на 

материала и най-често тази температура варира в границите между 600 до 800
о
С. В 

този температурен диапазон настъпва преминаване от кристална структура в аморфна 

фаза за каолиновата глина. При температура над 850-900
о
С настъпва рекристализация 

на материала, той преминава отново в кристално състояние и неговата 

реактивоспособност с Ca(OH)2 намалява.  

Използването на метакаолин при направата на циментови композити в определени 

граници повишава якостта, прави структурата по-плътна, повишава устойчивостта на 

морска вода и киселинни разтвори. 

 Калциниран бентонит – съществуват различни видове бентонитови глини в 

зависимост от химичния елемент, който участва в най-голяма степен в състава им – 

калиев, натриев, калциев и алуминиев бентонит, като за индустриални цели се 

използват единствено калиевият и натриевият бентонит. Според различни източници 

оптималната температура на накаляване на бентонитовите глини варира между 600-

800
о
С. При накаляване на бентонитовите глини процесите на разрушаване на 

кристалната решетка са значително по-слаби в сравнение с каолиновата глина. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Влагането на накалени бентонитови глини при направата на циментови композити при 

определени условия води до увеличаване на якостта, на разтворите и бетоните, и 

уплътнява тяхната структура. Калциевият бентонит показва по-висока якост от 

натриевия при всяка една температура на накаляване. Това се дължи на образуването 

на по-голямо количество аморфен SiO2 при по-ниски температури на накаляване в 

комбинация с по-финия зърнометричен състав.  

 Калциниран илит – илитът е ненабъбващ слоест алумо-силикатен глинест минерал 

със сиво-бял до сребристобял цвят. Пространството между отделните слоеве е 

запълнено от недобре хидратирали калиеви катиони, на което се дължи и слабата му 

способност да набъбва.  

Макар че във всяка една от глините участват многообразни по вид и съдържание 

примеси, които рефлектират по различен начин върху нейните характеристики, следва 

да се вземе предвид, че илитовият минерал показва най-добри пуцоланови свойства 

при накаляване между 900 и 950
о
С. Накаленият илит се характеризира като пуцолан 

със слаба пуцоланова активност и не допринася за якостните свойства на циментовите 

композити, изготвени с него.  

 Механизъм на действие на пуцолановата реакцията 5.

Пуцоланова реакция е сложен физико-химичен процес, който протича между варта и 

глинестите минерали. Якостта на новополучения материал зависи от разтворимостта на 

глинестите минерали в алкалната среда, създадена от варта, и от възможността, на 

получените свободни силиций и алуминий от глините, да взаимодействат с калция от варта и 

да формуват хидратирали циментови минерали.  

Бавната реакция между материалите с пуцоланови свойства и калциевия хидроксид 

Ca(OH)2 се нарича пуцоланова реакция и води до формирането на калциеви хидросиликати и 

калциеви хидроалуминати: 

Ca(OH)2 + пуцолан + OH → C-S-H + С-A-H 

Вследствие на хидролизата на хидратиралия калциев йон се получава: 

Ca
2+ 

+ OH
- 
↔ CaOH

+ 

Счита се, че хидроксилните йони OH
- 

 се присъединяват към решетката на Al2O3 и 

SiO2, вследствие на което се разрушава връзката между кислорода и решетката и се 

освобождават оксидни аниони в разтвора:  

Si-O-Si + 2OH
-  

→ Si-O
-
 + 

-
O-Si + H2O 

Пуцолановата реакция е основният процес, на който се дължат якостните свойства в 

системите пуцолан-вар и който допринася за увеличената якост на циментите, смесени с 

пуцоланови добавки. Реакцията между варта и глината се дели основно на два етапа – преди и 

след втвърдяване на сместа. Първият етап се характеризира с бърза катионна обмяна, 

влияейки върху реологичните свойства и набъбването. За втория етап е характерно бавно 

разтваряне и утаяване, което въздейства върху дълготрайните характеристики на материалите 

– порьозност, водопропускливост и якостни параметри. 

 Основни изводи от литературния обзор 6.

С изключение на метакаолина, за всички останали накалени глинести минерали е 

налице оскъдна информация относно влиянието им върху свойствата на циментовите 

композити. Няма изследвания за влиянието на накалени материали с многокомпонентен 

минерален състав върху свойствата на бетона. Не са провеждани изпитвания за пуцоланова 

активност на накалени глини, намиращи се на територията на Република България, както и за 

тяхното влияние върху свойствата на циментови композити с изключение на обогатен каолин, 

произведен от каолинова глина.  

 

 



Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база 

различни по вид изпечени алумосиликати 

 
 

Стр. 11 

II. Цел и основни задачи на дисертационния труд 

Влагането на активни минерални добавки на база накалени материали с високо 

съдържание на алумо-силикатни глинести минерали допринася за подобряване на якостните 

свойства, корозионната устойчивост, водонепропускливостта и дълготрайността на 

циментовите композити. Това се дължи на пуцолановата реакция, протичаща между Ca(OH)2 

и аморфната фаза в активните минерални добавки, благодарение на която се формират 

съединения с висока корозионна устойчивост, уплътняващи структурата на разтворите и 

бетоните. Пуцолановата активност на добавките зависи основно от количеството активирана 

аморфна фаза вследствие на термичната обработка. Времето за накаляване, ситността на 

смилане и процентът на заместване на цимента силно рефлектират степента на пуцолановата 

реакция, върху полученото количество аморфна фаза и биват строго индивидуални за всеки 

един глинест минерал. 

Във връзка с горното са формулирани следните цел и задачи за изследване: 

1. Цел на дисертационния труд 

Дисертационният труд има за цел да установи влиянието на накалени алумо-силикатни 

активни минерални добавки, получени от различни по вид и минерален състав глини 

намиращи се на територията на Република България, върху физико-механичните показатели и 

дълготрайността на циментови разтвори и бетони.  

2. Основни задачи на дисертационния труд 

Първо: Определяне на оптималния температурен диапазон на накаляване за всеки един 

материал с помощта на термогравиметричен, диференциално-термичен и рентгенофазов 

анализ.  

Второ: Установяване на пуцолановата активност на всяка една накалена глина посредством 

директни и индиректни методи. Класифициране на глините според пуцолановата им 

активност и избор на материали за по-нататъшни изпитвания.  

Трето: Дефиниране на оптималните условия на смилане, температура и време за накаляване, 

заместване от масата на цимента за активната минерална добавка с най-добра пуцоланова 

активност. 

Четвърто: Получаване на циментови разтвори и бетони с активна минерална добавка от 

изпечени глини и определяне на влиянието на добавката върху техните физико-механични 

показатели и тяхната дълготрайност.  
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III. Методика на изследването 

 Материали 1.

При провеждане на изпитванията са използвани материали със следните 

характеристики и технически показатели: 

 Цимент - СЕМ І 52,5 N; 

 Пясък с обемна плътност ρо – 1,39 g/cm
3
 и специфична плътност ρc – 2,86 g/cm

3
; 

 Едър добавъчен материал фракция 4/22,4 mm с обемна плътност ρо – 1,45 g/cm
3
 и 

специфична плътност ρc – 2,81 g/cm
3
; 

 Глини - изходните материали за приготвяне на накалените алумо-силикатни добавки 

са седем глини от различни части на Република България и обогатен каолин за 

сравнителни цели. Материалите са добити от следните находища: 

 Огнеупорна глина от находище Славяново, област Плевен; 

 Огнеупорна глина от находище Чучура, област Плевен; 

 Огнеупорна глина от находище Сухият Кладенец, област Плевен; 

 Бентонитова глина от находище до гр. Кърджали; 

 Обогатен каолин от находище гр. Сеново, област Русе; 

 Глина от находище до с. Мирково, област София; 

 Глина от находище до с. Бутово, област Велико Търново; 

 Глина от находище в област Димитровград. 
Материал С Ч СК Б К М ББ Д 

Химичен състав на необработените материали, % 

SiO2 56.60 67.00 58.18 58.72 47.80 49.04 58.58 59.23 

Al2O3 21.74 18.59 25.67 15.28 37.00 21.23 16.72 18.77 

Fe2O3 7.88 2.98 3.48 5.33 0.69 8.46 6.38 6.05 

CaO 0.70 0.38 0.47 6.51 0.13 2.26 6.08 2.33 

MgO 1.49 1.32 1.21 2.17 0.12 2.15 0.10 1.79 

MnO - - - 0.09 - 0.11 0.09 0.05 

Na2O 0.31 0.27 0.19 1.89 0.10 0.92 0.10 1.05 

K2O 3.14 1.60 1.14 0.01 0.44 4.10 2.93 2.87 

TiO2 0.71 0.83 0.80 0.89 0.28 0.95 0.83 0.63 

P2O5 - - - 0.13 - 0.17 0.31 0.19 

Общо 92.57 92.97 91.14 91.02 86.56 89.39 92.12 92.96 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 86.22 88.57 87.33 79.33 85.49 78.73 81.68 84.05 

Табл. 1 – Химичен състав на материалите, използвани за получаване на активни минерални добавки 

 Методи за изследване на пуцоланови добавки 2.

 Физични  2.1.

 Рентгенофазов анализ – рентгенофазовият анализ служи за определяне на 

качествения и количествения минерален състав на материалите. За целта при стайна 

температура е използван рентгенов дифрактометър Bruker D2 Phaser при следните 

условия - Ni-филтриран Cu Kα рентгеново лъчение с дължина на вълната λ=1,54178 

nm, напрежение 30 kV и ток от 10 mA. Събирането на данни е извършено в диапазона 

2θ от 3 до 60°, размер на стъпката 2θ от 0.04º и период на броене 1 секунда на стъпка;  

 Диференциално-термичен анализ с термогравиметрия – за да бъде определен 

оптималният диапазон, в който следва да се накаляват глините, е използван ДТА/ТГ 

метод. Образците са изследвани с апарат за симултантен термичен анализ DTA-TG 

Setsys Evolution, SETARAM при следните условия: максимална температура на 

нагряване 1000
о
С, статична въздушна атмосфера, скорост на нагряване 10 

о
С/мин и 

тегло на пробата между 15-20 мг в Pt тигли; 

 Загуби при накаляване – загубите при накаляване за активните минерални добавки 

се определят съгласно БДС EN-196-2;  
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 Мокър пресевен анализ – зърнометричният състав на активните минерални добавки в 

диапазона от 63 до 160 μm е установен с мокър пресевен анализ съгласно БДС 2762-75. 

За целта е използвана ситова серия с размер на отворите на ситата 63, 90, 125 и 160 μm. 

За всеки един от смлените материали е изчислен модул на едрината, използвайки 

преминалите количества за всяко едно от ситата: 

160 125 90 63А А А А
М 4  , -,

100

  
  където 

А160, А125, А90, А63 – Преминали количества съответно за сито с размер 160, 125, 90 и 

63 μm в %; 

 Специфична повърхнина – специфичната повърхнина на активните минерални 

добавки е определена чрез апарата на Блейн съгласно БДС EN 196-6.  

 Химични 2.2.

 Тест на Фратини – съгласно стандарт БДС EN 196-5. Този метод определя 

количеството Ca(OH)2, получено при хидратацията на цимента, което реагира с 

пуцолановата добавка. Определя се количеството хидроксилни аниони [OH
-
] и 

калциеви катиони [Са
2+

] чрез титруване 

във филтрата и резултатите се 

представят в mmol/l. Резултатите се 

представят като точка в графика, на 

която ординатата показва съдържанието 

на [СаО
2+

], а абсцисата  ̶ количеството 

хидроксилни йони [OH
-
]. Получените 

точки се сравняват с кривата на 

разтворимост на Ca(OH)2 при същата 

температура. Кривата на разтворимост 

(Фиг. 1) може да се изрази 

математически в областа 45 до 90 mmol/l 

[OH
-
] чрез следното уравнение: 

 
2 350

СаО ;
– 15,0




 


 


 

  

     

 Тест за реакция с вар съгласно БДС 16720-87 – тестът за реакция с вар е още един 

директен метод за определяне на пуцолановата активност на активни минерални 

добавки, който се провежда съгласно стандарта БДС 16720-87 – Добавки активни 

минерални от естествен произход за цимент. При това изпитване се приготвя наситен 

варов разтвор със съдържание на 1,15-1,20 mg/cm
3 

CaO. След това 0,5 g пуцоланова 

добавка се смесва със 100 cm
3
 от разтвора на гасената вар в пластмасови или стъклени 

съдове, които се запечатват плътно. Съдовете отлежават за 30 дни при температура 

20±2
о
С до момента на изпитване; 

 Тест на Шапел – методът се провежда съгласно френския стандарт NF P 18-513 – 

Pozzolanic addition for concrete – Metakaolin – Definitions, specifications and conformity 

criteria. С цел да се подобри възпроизводимостта на опитните резултати, в този труд е 

възприета методика с видоизменен вариант на работа. Вместо с твърди CaO или 

Ca(OH)2, опитите за установяване на степента на взаимодействие на варта с активните 

минерални добавки са проведени с наситен при 20˚С разтвор на Ca(OH)2. В разтвора се 

добавя приблизително равно по маса на Ca(OH)2  количество активна минерална 

добавка – около 0,5 g. Сместа се нагрява при температура на кипене и се разбърква със 

скорост 150 min
-1

.  
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Фиг. 1 – Крива на разтворимост на Ca(OH)2 при 40 
о
С 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=53168
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Изчислява се количеството CaO, с което активната минерална добавка е реагирала по 

време на теста. Минамалната активност на метакаолина следва да бъде не по-малко от 

660 CaO/g метакаолин.  

 Методи за изследване на циментови композити с пуцоланови добавки 3.

  Механични 3.1.

 Якост на опън при огъване – изпитването за определяне на якостта на опън при 

огъване на цименто-пясъчни разтвори с и без активни минерални добавки е проведено 

съгласно БДС EN 13892-2, а това за бетони – съгласно БДС EN 12390-5;  

 Показател на активност – показателят на активност за якост на натиск на разтвори и 

бетони се определя чрез отношението между средната якост на натиск на пробните 

тела, изготвени с активна минерална добавка, към тази на контролните пробни тела. 

Изпитването за определяне на якостта на натиск на цименто-пясъчни разтвори с и без 

активни минерални добавки е проведено съгласно БДС EN 13892-2, а за бетоните  ̶ 

съгласно БДС EN 12390-3; 

 Модул на еластичност – модулът на еластичност на бетона е определен чрез 

изпитване на три броя призматични пробни тела с размери 100/100/400 mm съгласно 

БДС EN 12390-13.  

 Деформативни 3.2.

 Съсъхване – за установяване на съсъхването на бетоните е използван деформометър с 

точност на измерване 0,001 mm. Изготвени са три броя пробни тела с призматична 

форма и размери 100/100/400 mm. Проведени са две методики за определяне на 

съсъхването – с марки по образувателната на пробните тела и чрез уред на 

Граф-Кауфман.  

 Дълготрайност  3.3.

 Водонепропускливост – водонепропускливостта на бетоните е определена чрез 

дълбочината на проникване съгласно БДС EN 12390-8. Изготвени се шест броя пробни 

тела с цилиндрична форма и диаметър и височина 150 mm; 

 Водопоглъщаемост – установена е водопоглъщаемостта на бетона с активната 

минерална добавка СК 800-30-40-20 и контролния състав. Изпитани са три броя 

пробни тела с кубична форма и размери 150/150/150 mm; 

 Корозионна мразоустойчивост – Мразоустойчивостта на бетоните е определена 

съгласно втори метод по ГОСТ 10060-2012 - Бетоны. Методы определения 

морозостойкости. Мразоустойчивостта на бетона се определя с най-големия брой 

цикли на последователно замразяване и размразяване, които бетонът е издържал, без 

да е намалил якостта си на натиск с повече от 10 % от контролните пробни тела и без 

да е загубил от масата си повече от 2%. Изготвят се пробни тела с кубична форма и 

размер на стената 150 mm. Шест от пробните тела са контролни, а останалите се 

подлагат на цикли на замразяване и размразяване. Телата отлежават в 5% разтвор на 

NaCl.  
 

 

 

 

 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=64917
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=3567
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IV. Анализ на глините 

 Видове глини и първоначална обработка 1.

За провеждаване на изпитванията с активни минерални добавки на база изпечени 

алумо-силикати са подбрани следните глини: 

     Славяново        Сухият Кладенец                                 Чучура 

                   Бентонит               Мирково                                         Бутово 

 

 

 

 

   Димитровград                  Каолин                                          

По-голяма част от суровите глини са с голямо съдържание на вода, големи зърна и 

буци, поради което се налага предварителна обработка на материалите, за да могат да бъдат 

подложени на накаляване и впоследствие на изпитвания за пуцолованова активност. Всяка 

една от глините е предварително изсушена при температура 105
о
С в сушилен шкаф за 48 часа. 

След това глините се смилат за 40 минути в стоманена топкова мелница с набор от стоманени 

топки с различни големини и форми. Така обработените материали се подлагат на 

рентгенофазов анализ, ДТА, ТГ/ДТГ анализ и накаляване.   

 Определяне на минералния състав  2.

За установяване на качествения и 

количествения минерален състав на всеки 

един от материалите, които са използвани 

за активни минерални добавки, е проведен 

рентгенофазов анализ. При изучаването на 

минералния състав на глините (Табл. 2) 

вниманието е насочено предимно към 

прецизното установяване на 

съдържанието на глинестите минерали, 

тъй като в накалените глини те са 

химически активните фази, които 

придават пуцоланови свойства на 

активните минерални   добавки.         

 

Глина С Ч СК Б М ББ Д К 

Минерален състав на необработените глини, % 

Монтмолоринит 12 36 59 60 15 14 22 - 

Каолинит 28 10 21 - 9 - 6 90 

Кварц 19 35 11 - 28 19 16 3 

Илит 12 - - - 14 16 21 6 

Плагиоклаз 13 - - - 23 31 12 - 

Хлорит 6 - - - - - 10 - 

Калцит - - - 11 - - 5 - 

Фелдшпат - - - - - 14 - - 

Кристобалит - - - 16 - - - - 

Общо 90 81 91 87 89 94 92 99 

Табл. 2 – Минерален състав на използваните глини 
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За   определяне    на количеството 

на глинестите минерали са 

използвани  данните  от  

рентгенофазовия анализ за всеки 

един материал (фиг.2), допълнени 

с тези от термогравиметричните и 

ДТА кривите и нормиране на 

резултатите от химичния анализ 

на глините. При част от глините с 

по-сложен състав се наблюдава 

паралелно протича-не на процеси 

и припокриване на термичните 

ефекти, което ограничава 

възможностите за използване на 

този метод за количествен 

минерален анализ. Поради това 

получените с двата метода 

резултати са допълвани и с пресмятания, базиращи се на данните за химичния състав, както и 

на литературни данни.  

 Определяне на оптималния температурен диапазон на накаляване 3.

Оптималната температура на накаляване за всеки един от материалите следва да се 

избере между края на дехидролизация и началото на образуване отново на кристална фаза. 

Предходно споменатите превръщания на глините са установени чрез ДТА и ТГ/ДТГ анализ 

(Фиг. 3). ДТА кривата ни разкрива дали реакцията е съпроводена с екзо- или ендотермична 

проява, т. е. дали е отдадено или прието количество топлина в системата. ТГ кривата 

проследява промяната на масата на изпитвания образец в проценти за даден температурен 

интервал, докато ДТГ сигналът отчита скоростта на термичната реакция.  

 Фиг. 3 - ТГ/ДТА на глина СК 

Установено е, че до около 200
о
С се отделя в два самостоятелни етапа хигроскопична 

влага и водата, включена в пространството между вътрешните слоеве на глинестите минерали 

монтморилонит  и  илит.  В  зависимост  от  вида  и  съдържанието  на  глинестите   минерали,  

Температура, [
o
C] 

 

Фиг. 2 – Рентгенофазов анализ на глина СК 
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температурата на началото и края на дехидроксилиране варира за отделните глини. Началото 

на процеса стартира около 400-450
о
С, а краят настъпва около 760-800

о
С. Със завършване на 

дехидроксилирането глинестите минерали се аморфизират, като каолинитът се превръща в 

метакаолин, монтморилонитът в метамонтморилонит, а илитът в твърд безводен остатък.  

От литературните данни и от проведените анализи на изследваните глини се вижда, че 

при температури над 850
о
С в аморфизираните продукти стартират твърдофазни реакции, при 

които се образуват нови кристални фази, които не притежават пуцоланови свойства. Поради 

тези причини допустимата оптимална температура за калциниране на глините не трябва да 

превишава 800-830
о
С.  

За установяване на пуцоланова активност първоначално всеки един материал ще бъде 

накален при две температури. Първата е 650
о
С, а втората избрана температура на накаляване 

е при 800
о
С, отговаряща на максималната температура, при която няма да настъпи 

рекристализация на глинестия минерал с най-силни пуцоланови свойства, а именно 

каолинитът.  

 Накаляване на глините 4.

За накаляване на глините е използвана пещ с максимална температура на нагряване от 

1000
о
С. Глините се поставят в корборундови и кварцови съдове, които не реагират с 

материалите при високи температури. Приет е следният подход при накаляване: глините се 

поставят в пещ, предварително загрята до избраната температура, за накаляване за 

определеното време. След това накалените добавки се изваждат и охлаждат до стайна 

температура.  

 Определяне на времетраенето на накаляване 5.

Метакаолинът има загуби при накаляване от 0,3–1% и за накалените активните 

минерални добавки, при които е възможно, ще се търси времетраене за изпичане при 

минимална темперaтура, при което загубите при накаляване са в този интервал. При глини Б 

и Д има съдържание на минерала калцит съответно 11 и 5%. Калцитът се разлага на CO2 и 

CaO между 600 и 800
о
С. При така подбраните първоначални температури за накаляване на 

глините Б и Д при определяне на загубите при накаляване на материалите следва да се вземе 

предвид, че резултатите не могат да послужат за качественото оценяване на степента на 

дехидроксилиране на глините.  

Добавка 

Съд. на 

калцит 

[%] 

Съд. на 

глинести 

минерали 

Желани 

загуби при 

накаляване 

[%] 

Време за 

накаляване 

[мин] 

Загуби при 

накаляване 

[%] 

Окончателно 

прието време 

за 

накаляване 

[мин] 

С 650 
0 51% 0.3-1.0 

40 0.61 40 

С 800 20 0.85 20 

Ч 650 
0 46% 0.3-1.0 

40 0.78 40 

Ч 800 20 1.06 20 

СК 650 
0 82% 0.3-1.0 

50 1.22 50 

СК 800 20 0.74 20 

Б 650  
11 58% 0.3-1.0 

40 4.68 40 

Б 800 20 4.17 20 

М 650 
0 39% 0.3-1.0 

40 0.77 40 

М 800 20 0.92 20 

ББ 650 
0 49% 0.3-1.0 

40 1.09 40 

ББ 800 20 1.06 20 

Д 650 
5 29% 0.3-1.0 

40 3.34 40 

Д 800 20 1.38 20 

К 650 
0 97% 0.3-1.0 

40 0.87 40 

К 800 30 1.09 30 

Табл. 3 – Загуби при накаляване на активните минерални добавки 
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Първоначално всяка една добавка е накалена за 20 и 40 минути съответно при 

температура 650 и 800
о
С. При необходимост се провеждат втори изпитвания, за да се 

доближи всяка една добавка максимално до посочените желани загуби при накаляване 

(Табл. 3). Изключение правят глините, съдържащи калцит, при които трудно може да се 

определи каква част от калцита се е разложил. 

Тъй като загубите при накаляване на активни минерални добавки СК 650 и К 800, 

накалени съответно за 40 и 20 минути, остават значително по-високи от считания за 

оптимален интервал, те са допълнително накалени за още 10 минути. След допълнителното 

термично третиране и при двете добавки се наблюдават по-ниски загуби при накаляване 

спрямо първоначално приетото време за термично третиране. Накаляване за по-дълъг период 

на СК 650 и К 800 ще доведе до значително по-големи разходи за енергия спрямо останалите 

активни минерални добавки при производство в промишлени количества. 

Проведен е рентгенофазов анализ на накалената бентонитова глина (Фиг. 4) и 

обогатения каолин (Фиг. 5), за да се проследи изменението на структурата на глинестите 

минерали монтморилонит и каолинит от кристална към аморфна фаза. Глините са накалени 

последователно при 650 и 800
о
С и в двата случая за 20 минути.  
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Фиг. 4 – Рентгенограма на изходна 

глина Б, Б 650 и Б 800 накалени за 20 

минути (от долу нагоре) 

 

 

Б 800 
о
С 

Б - ненакален 

2θ, [
o
] 

 

К 800 
о
С 

К - ненакален 

Фиг. 5 – Рентгенограма на изходен 

Каолин К, К 650 и К 800 накалени за 20 

минути (от долу нагоре) 

 

 

2θ, [
o
] 
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С повишаване на температурата на накаляване, интензитетът на пиковете намалява 

при монтморилонита и напълно изчезва при каолинитът при температура 800
о
С. На база 

рентгенограмите е направена оценка на количеството кристална и аморфна фаза във всяка 

една добавка (Табл. 4).  

Фаза 
Кристална 

[%] 

Аморфна 

[%] 

Бентонит 76.16 23.84 

Б 650 14.30 85.70 

Б 800 13.20 86.80 

Каолинит 100 0.00 

К 650 28.83 71.17 

К 800 9.50 90.50 

Табл. 4 - Количество кристалнa и аморфнa фаза в сурови и накалени глини Б и К при 650 и 800
о
С 

При глина Б няма съществени разлики в количеството аморфна фаза, когато е накалена 

при температура 650 и 800
о
С, докато каолинитът значително увеличава реактивоспособната 

фаза с увеличаване на температурата на изпичане. Очевидно при добавка К 650 20 минути не 

са достатъчни за пълното аморфно превръщане на каолинита в метакаолин. С нарастване на 

температурата нараства и аморфната фаза, която от своя страна реагира с калциевия 

хидроксид. Въпреки това и при двете глини част от материала остава в кристално състояние. 

При глина Б това се дължи, от една страна, на съдържанието на кристобалит и примеси в 

глината, които не се влияят от термичната обработка на глината, а от друга  ̶  на 

монтморилонита, който не се е превърнал в аморфна фаза. При обогатения каолин има 

наличие на илит и кварц с общо съдържание 9,4%. За илита са необходими температури от 

900-950% за аморфното му превръщане, а кварцът също като кристобалита не се влияе от 

накаляването.  

Термичната обработка в диапазона между 650 и 800
о
С на каолинит и монтморилонит 

води до формиране на аморфна фаза и приетите температури и времетраене на накаляване за 

глините са уместни и представляват добра предпоставка за по-нататъшна оценка на 

пуцолановите свойства на добавките.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база 

различни по вид изпечени алумосиликати 

 
 

Стр. 20 

V. Определяне на пуцолановата активност на получените активни 

минерални добавки 

 Механични свойства на цименто-пясъчни разтвори, изготвени с накалени активни 1.

минерални добавки 

Първоначално са изготвени цименто-пясъчни разтвори с 30 % заместване от масата на 

цимента с активни минерални добавки, които не са смилани след накаляване. Показателят на 

активност на цименто-пясъчните разтвори за всички добавки, с изключение на тези изготвени 

с метакаолин, е нисък. Якостта на изготвените цименто-пясъчните разтвори зависи от 

процента на заместване от масата на цимента и пуцолановата активност на добавките. Тя от 

своя страна се влияе от няколко основни фактора – зърнометричен състав на добавките, 

температура и времетраене на накаляване и охлаждане. Накаляването на глините при висока 

температура може да доведе до спичане на част от фазите в тях, а това от своя страна да 

доведе до окрупняване на частиците на глините и намаляване на специфичната им 

повърхност. Активните минерални добавки са подложени на повторно смилане след 

накаляването им с цел да се увеличи фиността им, респективно тяхната пуцоланова 

активност. След смилане на 

накалените добавки единствено 

добавките, изготвени от глина 

М не отговарят на изискванията 

на БДС EN 450-1, а именно 

показател на активност от 75% 

на 28
-ми

 ден и 80% на 90
-ти

 

(Фиг. 6). При добавки СК 650 и 

СК 800 се наблюдават якости, 

съизмерими с тези на 

контролния състав, а при 

добавки Ч 650, Ч 800 и Д 650   ̶ 

дори по-високи от него. Всички 

останали състави показват по-

ниска якост от контролния 

състав. Метакаолинът е с най-

висок показател на активност от 

всички добавки. 

 Установяване на пуцоланова активност посредством химични методи 2.

Тест на Фратини – 
въпреки че съгласно БДС EN 

192-5 изпитването следва да се 

проведе на 8
-ми

 и 15
-ти

 ден, 

методът е модифициран и 

резултатите са анализирани за 

15
-ти

 и 28
-ми

 ден (Фиг. 7). Това 

дава възможност за съпоставка 

на резултатите с показателя на 

активност. Процентното 

заместване от масата на цимента 

отново е 30%, като са 

използвани 14 g цимент и 6 g 

пуцоланова добавка. От 

проведените изпитвания се 
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Фиг. 6 – Показател на активност на цименто-пясъчни разтвори, 

изготвени с накалени и смлени след това глини, с 30% заместване от 

масата на цимента на 28
-ми

 и 90
-ти

 ден 

Фиг. 7 – Tест на Фратини за добавки, накалени при 800
о
С, на 28

-ми
 ден 
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установи,  че  с  увеличаване  на температурата на накаляване от 650 на 800
о
С добавките 

показват по-добра пуцоланова активност, като изключение прави единствено глина С. 

Метакаолинът реагира по-активно с Са(ОН)2 получен при хидратацията на цимента, след 15
-ти

 

ден от началото на пуцолановата реакция, докато метамонтморилонитът реагира по-

интензивно с варта през първите 15 дни.  

Добавка К 800 показва изключително добри пуцоланови свойства, докато добавки 

М 650, ББ 650 и ББ 800 нямат такива. Всички останали добавки редуцират съдържанието на 

вар в система пуцолан-цимент между 24 и 48%. При следващите два директни метода за 

установяване на пуцолановата активност (тест за реакция с вар и тест на Шапел) 

изпитванията се проведоха с активни минерални добавки накалени при температура 800
о
С. 

Тест за реакция с вар съгласно БДС 16720-87 – по този показател пуцоланите се 

делят на високоактивни, средноактивни и нискоактивни, всеки грам от които свързва 

съответно не по-малко от 150, 80 и 50 mg СаО. За разлика от теста на Фратини при 

изпитването съгласно БДС 16720-87 пуцолановата реакция протича директно с Ca(ОН)2 при 

температура от 20
о
С, характерна за обектовите условия. Представените резултати са за 30

-ти
 

ден от изпитването (Фиг. 8).  

Отново К 800 свързва най-много вар при пуцолановата реакция, следвана от СК 800 с близо 

45% по-ниски стойности. Добавки ББ 800 и Д 800 могат да се класифицират като 

нискоактивни, докато при М 800 

липсват пуцоланови свойства. 

Добавки С 800, Ч 800 и Б 800 

по-скоро заемат междинна 

позиция между нискоактивни и 

високоактивните минерални 

добавки. Тук отново 

метакаолинът проявява най-

силна пуцоланова активност. 

Добрата пуцоланова активност 

зависи главно от съдържанието 

на каолинит и монтморилонит в 

глините, като с увеличаване на 

глинестите минерали в 

активните минерални добавки 

нараства пуцолановата реакция. 

Тест на Шапел – 

проведен  е модифициран тест 

на Шапел с активните 

минерални добавки, накалени 

при 800
о
С (Фиг. 9). Опитите са 

провеждани при съотношение 2 

g CaO и 1 g добавка К 800, а за 

останалите накалени глини – 

при съотношение 1 g CaO за 1g 

пуцолан. Макар че методът на 

Шапел е предназначен за 

определяне на пуцолановата 

активност на метакаолин, той 

успешно е прилаган и за други 

пуцолани, като накалени глини и 
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Фиг. 8  – Tест за реакция с вар съгласно БДС 16720-87 за добавки, 

накалени при 800
о
С, на 28

-ми
 ден 

 

 

Фиг. 9  – Тест за Шапел за добавки, накалени при 800
о
С 
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пепели с различен състав и произход. Изобразеният на графиката репер посочва изискването 

на стандарта за минимално реагирало количество CaO с 1 g метакаолин. Резултатите от теста 

на Шапел затвърждават силната пуцоланова активност на добавки К 800 и СК 800 от 

предишните два метода. Останалите добавки проявяват слаба пуцоланова активност спрямо 

изискванията на метода. 

 Сравнение между използваните методи за установяване надеждността на получените 3.

резултати 

Изготвени са съпоставки между отделните методи за установяване на пуцолановата 

активност (Фиг. 10 и Фиг. 11) и на тяхна база е установена взaимовръзката (Фиг. 12) между 

тях чрез формули. 

Показателят на активност при влагане на добавка без пуцоланови свойства с маса 30% 

от масата на цимента при изготвяне на цименто-пясъчни разтвори е 58,4%. Този резултат се 

потвърждава от всички съпоставки между показателя на активност и другите методи за 

определяне на пуцолановата активност, с малки изключения вариращи в рамките на 

точността на използваните методики. 

От използваните директни методи за установяване на пуцолановата активност тестът 

на Фратини корелира най-добре с показателя на активност, докато резултатите от тест за 

реакция с вар и тест на Шапел са в най-силна корелационна зависимост. 
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Фиг. 10 – Сравнение между тест на Фратини за 28
-ми

 

ден и показател на активност за 28
-ми

 ден за добавки, 

накалени при 800
о
С 

 

 

 

Фиг. 11 – Сравнение между тест на Шапел и тест 

за реакция с вар за 30-ти ден за добавки накалени 

при 800
о
С 

 

 

 

Фиг. 12  – Формули за корелация между отделните методи за пуцоланова активност 
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 Класифициране на глините според пуцолановата им активност и установяване на 4.

активните минерални добавки, подходящи за последващи изследвания 

Изготвена е оценка на пуцолановите свойства на всички активни минерални добавки, 

накалени при 800
о
С (Табл. 5). Всички те са класифицирани от най-добра към най-слаба 

пуцоланова активност. 
Добавка  Показател на активност Тест на Фратини Тест за реакция с вар Тест на Шапел 

Ден 28
-ми

 ден 90
-ти

 ден 15
-ти

 ден 28
-ми

 ден 30
-ти

 ден - 

Най-силна К 800 К 800 Б 800 К 800 К 800 К 800 

П
у

ц
о

л
ан

о
в
а 

ак
ти

в
н

о
с
т 

Ч 800 Ч 800 Д 800 СК 800 СК 800 СК 800 

Б 800 Б 800 СК 800 Д 800 Б 800 Ч 800 

СК 800 СК 800 Ч 800 Б 800 Ч 800 Б 800 

Д 800 Д 800 К 800 Ч 800 С 800 С 800 

ББ 800 ББ 800 С 800 С 800 ББ 800 Д 800 

С 800 С 800 М 800 ББ 800 Д 800 ББ 800 

Най-слаба М 800 М 800 ББ 800 М 800 М 800 М 800 

Табл. 5 - Оценка на пуцолановата активност на добавките, накалени при 800
о
С 

Резултатите при директните тестове за пуцоланова активност на С 800 и Ч 800 заемат 

междинно място спрямо останалите активни минерални добавки. Въпреки това, 

съдържанието на каолинит в глина С, който е основния глинест минерал, допринасящ за 

пуцолановата активност, е близо три пъти повече спрямо това в глина Ч. Поради тази причина 

именно добавка С 800 ще бъде използвана, за да се установи въздействието ѝ при направата 

на бетон.  

При всички директни методи за установяване на пуцоланова активност добавка СК 800 

проявява най-силна пуцоланова активност непосредствено след К 800. При показателя на 

активност добавката заема междинна позиция с якост на натиск близо до контролния състав. 

След обогатения каолин глина СК е с най-високо съдържание на глинести минерали, което 

предполага и висока пуцоланова активност.  

Добавката Б 800, изготвена от бентонитовата глина, притежава пуцоланови свойства, 

като пуцоланова реакция е с голяма скорост в първите 15 дни и почти не протича след това. 

Цименто-пясъчните разтвори, изготвени с Б 800, са с висок показател на активност и може да 

се счита, че тази активна минерална добавка е подходяща за влагане при направата на 

циментови композити.  

Добавка М 800 е с най-ниско съдържание на глинести минерали и съответно най-слаби 

пуцоланови свойства. 

Добавки Д 800 и ББ 800 се характеризират със слаби пуцоланови свойства, що се 

отнася до определяне на пуцолановата им активност с директни методи. Изключение прави 

Д 800 при тест на Фратини. Слабата им пуцоланова активност се дължи на факта, че в 

изходните глини основните глинести минерали са илит и монтморилонит.  

Добавка К 800 проявява най-силна пуцоланова активност и до този момент бе 

използвана за репер и оценка на пуцоланова активност на останалите активни минерални 

добавки. При следващите експерименти с цименто-пясъчни разтвори и бетони тази добавка 

няма да бъде използвана, а останалите ще бъдат сравнявани единствено с контролните проби. 

Активните минерални добавки, с които се продължава експиременталната работа, са 

както следва – С 800, СК 800, Б 800, Д 800 и ББ 800. 
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VI. Якостни и деформативни показатели на бетони, изготвени с активните 

минералните добавки от накалени глини 

 Състав на бетоните 1.

Изследвано е влиянието на пет от активните минерални добавки върху 

якостно-деформативните показатели на бетон с клас по якост на натиск С 30/37. Процентът на 

заместване от масата на цимента е 30%. Изготвен е контролен бетон без активни минерални 

добавки със следния състав за 1 m
3
: 

- Цимент СЕМ I 52,5 – 360 kg 

- Вода – 198 kg 

- W=0.55  

- Пясък – 700 kg 

- Трошен камък – 1090 kg 

- Суперпластификатор PC 200 – 1,08 kg 

Якостните и деформативните показатели на 

контролния състав са сравнени с тези на бетоните с 

активни минерални добавки, където количеството на 

цимента и активната минерална добавка за 1 m
3
 са 

както следва:  

- Цимент СЕМ I 52,5 – 252 kg 

- Активна минерална добавка – 108 kg 

Количеството вода, пясък, трошен камък и суперпластифицираща добавка за бетоните 

с активни минерални добавки остават същите, както при контролния състав. 

При направа на бетоните е измерена консистенцията съгласно БДС EN 12350-2 

(Табл. 6). Консистенцията на контролния състав е значително по-висока от тази на бетоните с 

активни минерални добавки. Това се дължи на по-голямата водопотребност на активните 

минерални добавки, поради по-голямата им специфична повърхност спрямо тази на цимента.  

 Якостни показатели на бетоните - показател на активност 2.

Всички бетони са 

изпитани на якост на натиск на 

28
-ми

 и 90
-ти

 ден (Фиг. 13). 

Контролният състав има якост на 

натиск 46,11 MPa на 28
-ми

 ден и 

57,64 МPa на 90
-ти

 ден. Бетоните, 

изготвени с добавки С 800, СК 

800 и Б 800, имат показател на 

активност над 90% на 28
-ми

 ден. 

На 90
-ти

 ден бетонът с добавка С 

800 проявява значително по-

нисък показател на активност 

спрямо този на 28
-ми

 ден. При 

добавка СК 800 и Б 800 

практически не се наблюдава 

промяна в показател на 

активност. Бетоните с добавки Д 

800 и ББ 800 остават с ниска 

якост на натиск спрямо 

контролния състав, както на 28
-ми

, 

така и на 90
-ти

 ден.  

   

Състав 

Косистенция - 

конус на Абрамс 

[mm] 

Клас на 

слягане 

[-] 

Контролен 

състав 
165 S4 

С 800 15 S1 

СК 800 10 S1 

Б 800 10 S1 

Д 800 25 S1 

ББ 800 35 S1 

Табл. 6 – Консистенция на бетони, 

изготвени с накалени глини, с 30% 

заместване от масата на цимента 
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Фиг. 13 – Показател на активност на бетони, изготвени с 

накалени глини, с 30 % заместване от масата на цимента на 28
-ми
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Съдържанието на глинести минерали в активните минерални добавки влияе пряко 

върху показателя на активност на бетоните, изготвени с тях. Високото съдържание на 

реактивоспособна фаза в добавките, получена при накаляване на глинести минерали, 

ускорява пуцолановата реакция и спомага за образуването на калциеви хидросиликати и 

калциеви алумо-силикати, допринасящи за увеличаване на якостта на натиск. С увеличаване 

на съдържанието основно на метакаолинит и метамонтморилонит в активните минерални 

добавки расте и якостта на натиск на бетоните, изготвени с тях.  

 Модул на еластичност 3.

При всички бетони се 

наблюдават по-ниски стойности 

на модула на еластичност спрямо 

този на контролния състав 

(Фиг. 14). Както и при показателя 

на активност, с увеличаване на 

съдържанието на глинести 

минерали в добавките се 

увеличава Е-модула на бетоните, 

изготвени с тях. Изключение 

прави бетонът, изготвен с 

добавка Д 800, при който 

относителната стойност на 

модула на еластичност спрямо 

контролния състав е близо 100%. 

 

 

 Съсъхване 4.

Съсъхването на бетонните пробни тела е измерено с уред на Граф-Кауфман (Фиг. 15). 

Фиг. 15 - Съсъхване на бетони, изготвени с накалени глини, с 30% заместване от масата на цимента 

 При пуцолановата реакция се формира голямо количество гелна фаза под формата на 

калциеви хидросиликати, които допринасят за увеличаване на съсъхването. Наличието на 

метамонтморилонит в добавките допринася за високи стойности на съсъхването до трети ден. 

Активните минерални добавки с високо съдържание на каолинит имат голямо съсъхване. 
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-ми

 ден 
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Контролният състав и тези с добавки Б 800 и Д 800 имат идентични стойности на 

съсъхването на 90
-ти

 ден. Въпреки това през първите три дни бетоните с Б 800 и Д 800 имат 

значително по-високо съсъхване от контролния състав. Основната причина за голямо 

съсъхване при бентонитовата глина в ранен стадий се дължи на факта, че пуцолановата 

реакция тече по-интензивно през първите дни и почти приключва до 15
-ти

 ден при 

метамонтморилонита, който е основен компонент в добавка Б 800.  

Бетоните, изготвени с добавка СК 800, проявяват умерено съсъхване спрямо 

останалите бетони с активни минерални добавки, но по-голямо от това на контролния състав. 

Причината за по-голямото съсъхване е наличието на значително количество 

реактивоспособна с калциевия хидроксид фаза, която при хидратацията на цимента образува 

гел. Високото съдържание на монтморилонит в добавка СК 800 обяснява интензивното 

съсъхване в ранна фаза на бетоните, изготвени с нея, а наличието на каолинит  ̶  голямото 

съсъхване след това.  

На 90
-ти

 ден бетоните с добавки С 800 и ББ 800 имат сходно съсъхване, в рамките на 

25-30% по-високо от това на контролния състав.  

 Определяне на бетон с най-добри якостно-деформативни показатели 5.

Съпоставени са якостно-деформативните показатели на бетоните, изготвени с активни 

минерални добавки (Табл. 7). На база изложените резултатите и като се има предвид, че както 

краткосрочната, така и дългосрочната якост на натиск на бетоните е показател от основна 

важност, последващите изпитвания за определяне на оптимални условия на накаляване, 

смилане и заместване от масата на цимента в циментовите композити ще продължат за 

активни минерални добавки на база глина СК. Високото съдържание на глинестите минерали 

монтморилонит и каолинит в състава на глината от находището Сухият Кладенец е фактор за 

наличие на добра пуцоланова активност. Оптимизирането на условията на приготвяне на 

активни минерални добавки от тази глина е предпоставка за направа на циментови композити 

с по-добри якостно-деформативни показатели от получените в тази глава резултати. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Табл. 7 - Оценка на якостно-деформативните показатели на бетони, изготвени с накалени глини, с 30% 

заместване от масата на цимента 
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VII. Определяне на оптималните условия на смилане, накаляване и 

заместване от масата на цимента за глина Сухият Кладенец 

1. Оптимални условия на накаляване 

За определяне на оптималните условия на накаляване са използвани резултатите от 

загубите при накаляване на глина СК, накалена при 550, 650, 725, 800 и 900
о
С за различен 

времеви интервал (Табл. 8). Оптималните загуби при накаляване при производството на 

метакаолин са в интервала 0,3-1,0%. При производството на метакаолин съдържанието на 

глинесто вещество в изходната суровина най-често надвишава 95%. В конкретния случай 

глина СК съдържа 80% глинесто вещество (21% каолинит и 59% монтморилонит) и 

оптимална степен на дехидроксилиране отнесена към съдържанието на глинести минерали 

следва да се очаква при загуби при накаляване в интервала от 0,24-0,8%.  

Загубите при накаляване на глина СК, 

термично третирана при температура 550 и 650
о
С, 

значително надвишават един процент с оглед на 

тесния диапазон, в който се очакват оптималните 

загуби при накаляване (0,24-0,8%). При изпичане до 

50 минути и температура до 650
о
С не могат да се 

постигнат загуби при накаляване, които да бъдат в 

приетия оптимален интервал, а накаляване за по-

голямо времетраене вероятно би довело до 

неефективност при получаване на активни минерални 

добавки в индустриални количества.  

При накаляване 725
о
С за 40 мин се получават 

стойности на загубите при накаляване от 0,93%, 

близки до тези за 10 минути при 800
о
С. Накаляване за 

по-малко от 40 минути при 725
о
С води до загуби по-

високи от оптимално приетия диапазон. При 

накаляване на глина СК за 20 и 30 минути при 800
о
С се получават активни минерални 

добавки, за които загубите при накаляването им попадат между 0,24-0,8%. Това дава 

основание да се счита, че голяма част от процесите на дехидроксилиране на глинестите 

минерали в глината са приключили и те са се аморфизирали, превръщайки се във фаза, 

реактивоспособна с Са(ОН)2. Същевременно този диапазон е основание, че процесите на 

рекристализация не са стартирали, или ако това е така, то те са в много ранен етап. 

Накаляване за 10 и 20 минути при 90
о
С генерира активна минерална добавка с ниски загуби 

при накаляване, все още в интервала 0,24-0,8%. Накаляване за 30 минути при 900
о
С води до 

почти нулеви загуби при накаляване и вероятно до рекристализация на материала.  

С цел да се потвърдят гореизложените предположения за степента на 

дехидроксилиране, аморфизиране и рекристализиране на глина СК, се проведе съответно 

ТГ/ДТА и рентгенофазов анализ (Фиг.) на активни минерални добавки: СК 725-40, СК 800-20, 

СК 800-30, СК 900-30. При диференциално-термичния анализ няма изявени ендоефекти, 

характерни за загуба на маса на добавките. Това се дължи на завършилите при изпичането 

процеси на дехидроксилиране на глина СК. Въпреки това с увеличаване на температурата на 

накаляване на активните минерални добавки се наблюдават по-ниски тегловни загуби. При 

накаляване при температурата 725
о
С за 40 минути тегловните загуби са в границите на 3%, 

докато при 800
о
С за 20 и 30 минути са около 1%. При 900

о
С за 30 минути загубите при 

накаляване клонят към нула.  

Глина 

Време за 

накаляване 

[min] 

Температура 

[o C]  

Загуби при 

накаляване 

[%] 

СК 

30 550 3.86 

40 550 3.73 

50 550 2.95 

30 650 1.34 

40 650 1.58 

50 650 1.22 

20 725 1.24 

30 725 1.15 

40 725 0.93 

10 800 0.97 

20 800 0.74 

30 800 0.43 

10 900 0.30 

20 900 0.29 

30 900 0.04 

Табл. 8 – Загуби при накаляване на глина 

СК, накалена при 550, 650, 725, 800 и 900
o
C  
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 От рентгенофазовия анализ (Фиг. 16) 

може да се заключи, че накаляването води до 

свиване на елементарната клетка на 

структурата при дехидратацията на глината и 

съответно пиковете на рентгенограмата се 

изместват в по-малки ъгли 2ϴ или напълно 

изчезват. При всички активни минерални 

добавки се наблюдава намаляване на 

интензитета на дифрактиращите базални 

мрежи при пик d=15,4 Å и ниско аморфно 

хало, което показва нарушаване на далечната 

подреденост. Неподредената структура е 

характерна за материалите с аморфен строеж.  

Не е налице ясна разлика в 

рентгенограмите на четирите активни 

минерални добавки. С оглед на факта, че в 

изходно състояние преди накаляване глина 

СК е в аморфно състояние, е трудно да се 

оцени при кои условия материалът се е 

превърнал в добавка с най-високо аморфно 

съдържание и способност да реагира с 

отделената при хидратацията на цимента вар. 

При производството на метакаолин 

загуби при накаляване в границите 0,5-0,7% 

се считат за оптимални. Като се има предвид, 

че съдържанието на глинести минерали в 

глина СК е 80%, оптималният диапазон на 

загубите при накаляване е съответно 0,4-0,56%. Като се отчете фактът, че загубите при 

накаляване единствено на добавка СК 800-30 са в тези граници, може да се потвърди, че 

оптималната температура за накаляване на глина СК с цел получаване на активни минерални 

добавки на база изпечени алумо-силикати е 800
о
С. Оптималното времетраене за накаляване 

на глината при тази температура е 30 минути.  

2. Оптимално времетраене на смилане  

С цел изследване на 

оптималното времетраене на 

смилане на добавка СК 800-30 е 

проведено смилане на добавката 

в стоманена топкова мелница 

след накаляването ѝ.  С оглед 

постигане на най-добра 

пуцоланова активност се цели 

при смилането на добавката да 

се получи материал с 

максимална специфична 

повърхнина, която да създаде 

контактна повърхност за 

пуцолановата реакция. 

Представените резултати 

(Фиг. 17) показват, че смилане 

за 20 минути след накаляване на 
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Фиг. 16 – Рентгенофазов анализ на глина СК и 

добавки СК 725-40, СК 800-20, СК 800-30 и СК 900-

30 

 

 

Фиг. 17 – Зърнометричен състав на добавки СК 800-30, СК 800-30-

10, СК 800-30-20, СК 800-30-40, СК 800-30-80 и СК 800-30-160 
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добавка СК 800-30 води до зърнометричен състав с минимален размер на частиците на 

активната минерална добавка. Ситния зърнометричен състав не винаги гарантира голяма 

специфична повърхнина, която влияе най-съществено върху пуцолановата активност на 

добавките. Това твърдение е подкрепено и от факта, че зърната не са със сферична форма, а в 

допълнение вероятността за микро-кухини в зърната на подобни материали е значителна. Тъй 

като не е известен зърнометричният състав на зърната с размери под 63 μm и с цел 

определяне на оптималното времетраене на смилане, е проведен тест за определяне на 

специфичната повърхност на добавките с уред на Блейн (Фиг. 18). 

С увеличаване на времето 

за смилане на СК 800-30 се 

увеличава и специфичнaта 

повърхност на активната 

минерална добавка. До 40
-тата

 

минута графиката е стръмна и 

специфичната повърхност расте 

бързо с нарастване на 

времетраенето на смилане. След 

40 минути смилане 

специфичната повърхност слабо 

се увеличава, като разликата при 

смилане между 80 и 160 минути 

е малко над 1%. От една страна, 

високата специфична повърхност 

допринася за голяма пуцоланова 

активност, но от друга – 

продължителното смилане е енергоемък процес, който би повишил себестойността на 

добавката. Постигането на оптимално времетраене на смилане на добавка СК 800-30 е 

съчетание между пуцоланова активност и разход за енергия за смилането. С оглед на 

изложените резултати може да се счита, че резултатите при смилане на добавка СК 800-30-40 

са най-балансирани от гледна точка на зърнометричен състав, специфична повърхност и 

енергия, необходима за смилането ѝ.  

3. Оптимални условия на заместване от масата на цимента 

Заместване от масата на 

цимента с 10, 20, 30 и 40% с 

добавка СК 800-30-40 при 

направа на цименто-пясъчни 

разтвори води до по-висока якост 

от тази на контролния състав 

(Фиг. 19). Максимумът за 

показателя на активност е при 

20% заместване, както на 28
-ми

, 

така и на 90
-ти

 ден. Накаляване на 

глина СК при 800
о
С за 30 минути, 

последващото ѝ смилане за 40 

минути и заместване с 20% от 

масата на цимента е предпоставка 

за максимална пуцоланова 

активност при направата на 

циментови композити.  
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Фиг. 18 – Специфична повърхност по Блейн на добавки СК 800-30-

10, СК 800-30-20, СК 800-30-40, СК 800-30-80 и СК 800-30-160 
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изготвени с добавка СК 800-30-40, със заместване 10, 20, 30 и 40% 

от масата на цимента 
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VIII. Изследване на физико-механичните 

показатели и дълготрайността на бетон, 

изготвен с активна минерална добавка СК 

800-30-40-20  

Изготвен е контролен бетон без активна минерална добавка и бетон с добавка 

СК 800-30-40 с 20% заместване от масата на цимент. Приготвени са кубични, призматични и 

цилиндрични пробни тела за установяване на якостта на натиск, Е-модул, съсъхване, 

водонепропускливост, водопоглъщаемост и корозионната мразоустойчивост на двата вида 

бетони.  

 Показател на активност – якост на натиск 1.

 На 28
-ми

 ден якостта на 

натиск на бетона с активна 

минерална добавка е по-висока 

от тази на контролния и 

показателят му на активност е 

103,4%. На 60
-ти

 ден бетонът с 

добавка проявява съизмерим 

показател на активност (102,8%), 

докато на 90
-ти

 ден якостта на 

същия бетон е по-ниска от тази 

на контролния (Фиг. 20).  

Глина СК е с относително 

съдържание на 59% 

монморилонит и 21% каолинит. 

Като се отчете процентът на 

заместване от масата на цимента 

и количеството химически 

свързана вода в минералите, 

може да се приеме, че при направата на бетона с активна минерална добавка СК 800-30-40 е 

вложен 5% метакаолин и 11% метамонтморилонит от масата на цимента. 

Mетамонморилонитът взаимодейства с Ca(OH)2 основно до 15
-ти

 ден, докато метакаолинитът 

е химически активен с варта след това. Следователно високата стойност на показателя на 

активност на 28
-ми

 ден се дължи на пуцолановата реакция от комбинираното действие на 

метамонтморилонита и метакаолинита. Може да се счита, че основната причина за 

намаляване на показателя на активност след 60
-ти

 ден на бетона, изготвен с добавка 

СК 800-30-40, е вследствие на изчерпване на количеството метакаолин при свързването му с 

варта в калциеви алумо-силикати.  

 Модул на еластичност  2.

Е-модулът на бетона, изготвен с активна 

минерална добавка СК 800-30-40, превъзхожда 

този на контролния бетон на 28
-ми

, 60
-ти

 и 90
-ти

 

ден (Фиг. 21). Отношението между Е-модула на 

бетона с добавка към този на контролния бетон 

на 28
-ми

 ден е най-високо и надминава 1,1. 

Аналогично както и при якостта на натиск, с 

увеличаването на времето на отлежаване на 
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Фиг. 20 – Показател на активност на натиск на контролен бетон 

и бетон с добавка СК 800-30-40 с 20 % заместване от масата на 

цимента от масата на цимента 

 

Фиг. 21 – Е-модул на контролен бетон и бетон с добавка 

СК 800-30-40 с 20% заместване от масата на цимента 
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бетоните, разликата в отношението между Е-модула на двата бетона намалява.  

   

 Съсъхване 3.

 За определяне на съсъхването на контролния бетон и този с активна минерална 

добавка са използвани уред на Граф-Кауфман (Фиг. 22) и метод с марки по образувателната 

(Фиг. 23) на пробните тела, като и в двата случая са използвани едни и същи робни тела. До 

28
-ми

 ден включително не се наблюдава принципна разлика в съсъхването на двата бетона. От 

28
-ми

 до 90
-ти

 ден контролният бетон проявява по-голямо съсъхване от това на бетона с 

добавка, като с увеличаване на времето на отлежаване се увеличава и разликата. Резултатите 

от съсъхването, измерено с уред на Граф-Кауфман и това с марки по образувателната, са 

съизмереми при по-голяма част от измерванията, а темповете на напредъка му са подобни и 

при двата бетона. 

 Водонепропускливост и водопоглъщане 4.

 Водонепропускливост 

Табл. 9 - Водопропускливост на контролен бетон и на 

бетон с добавка СК 800-30-40 с 20% заместване от 

масата на цимента 

 

 

Дълбочината на проникване (Табл. 9) при бетона с добавка е значително по-малка 

спрямо тази при контролния бетон с близо една трета по-ниски стойности. Това се дължи на 

по-плътната структура на бетона, получена вследствие на пуцолановата реакция, при която са 

формирани съединения, намаляващи броя и размера на капилярните пори с диаметър над 0,1 

μm, които пряко отговарят за филтрацията на водни молекули през бетона.  

Бетонът с добавка е с по-ниска обработваемост и консистенция, вследствие на по-

голямата водопотребност на активната минерална добавка. Това предразполага образуването 

на повече въздушни пори спрямо контролния бетон, поради по-трудното уплътняване на 

пробните тела. Голямото количество въздушни пори в бетона е предпоставка за по-висока 

водопропускливост. Въпреки това резултатите от теста за водонепропускливост дават 

основание да се смята, че подобно явление не се наблюдава при бетона, изготвен с активна 

минерална добавка СК 800-30-40. 

Състав 
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[mm] 
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Фиг. 22 – Съсъхване, измерено с уред на 

Граф-Кауфман 

Фиг.23  – Съсъхване, измерено с марки по 

образувателната 
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 Водопоглъщане   

Табл.10 - Водопоглъщане 

на контролен бетон и 

бетон с добавка СК 800-

30-40 с 20% заместване 

от масата на цимента 

 

 

Бетонът с добавка СК 800-30-40 има по-малко водопоглъщане по маса (Табл. 10), 

вероятно заради по-плътната си структура и по-малка открита порестост вследствие на 

пуцолановата реакция. Двата състава са с коефициент на размекване, равен или по-голям от 

0,80, и могат да бъдат класифицирани като водустойчиви.  

Ниската водопропускливост, водопоглъщане и по-малкото количество Ca(OH)2 в 

циментовия камък на бетона с добавка предразполагат за по-голяма устойчивост на агресивни 

въздействия. 

 Корозионна мразоустойчивост  5.

Контролният бетон и този с активна минерална добавка СК 800-30-40 имат еднаква 

мразоустойчивост и могат да бъдат класифицирани на клас по мразоустойчивост F 200. И 

двата типа бетон издържат 45 цикъла, подложени на корозионна мразоустойчивост, 

отлежавайки в 5% разтвор на NaCl.  

Отношението между контролните и пробите, подложени на замразяване, за 45
-ти

 и 75
-ти

 

цикъл на бетона с активна минерална добавка е малко по-ниско спрямо това на контролния 

състав. Това вероятно се дължи на по-голямото количество гелна фаза в циментовия камък на 

бетона с добавка, която се разрушава многократно по-бързо при циклично замразяване и 

размразяване спрямо образуванията в цимента, получени при неговата хидратация. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състав 

Водопо-

глъщане 

по маса 

[%] 

Водопо-

глъщане 

по обем 

[%] 

Якост на натиск 

на водонапито 

пробно тяло 

[MPa] 

Коефициент 

на 

размекване 

[%] 

Контролен състав 5.27 12.29 34.12 0.83 

СК 800-30-40 4.72 11.06 34.14 0.80 
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IX. Основни изводи, научно-приложни приноси на дисертацията и 

насоки за бъдеща работа 

1. Основни изводи 

Въз основа на изследване влиянието на активни минерални добавки на база изпечени 

алумо-силикати върху свойствата на циментовите композити, могат да бъдат направени 

следните основни изводи:  

 Експериментално е установено че, тъй като процесите на дехидроксилиране стартират 

при 400-450
о
С и приключват до около 800

о
С, а след 850

о
С започват процеси на 

рекристализация, подходящ температурен диапазон за активиране на глинестите 

минерали в изходните материали с цел постигане на пуцоланова активност е от 650 до 

800 
о
С; 

 Използвайки тест на Фратини, е установено, че температура за накаляване от 800 
о
С 

води до по-добра пуцоланова активност спрямо накаляване при 650 
о
С; 

 Чрез директни химически методи, изразяващи се в реакция на активните минерални 

добавки с Ca(OH)2, е определено, че различните глинести минерали водят до различна 

активност на добавката от термично-третираната глина – метамонтморилонитът 

реагира по-интензивно до 15
-ти

 ден от пуцолановата реакция, докато активната реакция 

между метакаолина и Ca(OH)2 започва след 15
-ти

 ден; 

 Посредством проведените директни изпитвания е установено, че метакаолинитът 

проявява най-силна пуцоланова активност. По подобие на резултатите в анализираните 

в литературния обзор източници, по отношение на пуцолановите си свойства 

метамонтморилонитът заема междинна позиция между метакаолина и накаления илит;  

 Не се наблюдава химично взаимодействие между термично третираните глинести 

минерали в активните минерални добавки. Пуцолановите свойства на активните 

минерални добавки със сложен минерален състав са сумарна величина от 

индивидуалните пуцоланови свойства на съставляващите ги продукти на каолинита, 

монтморилонита и илита; 

 След проведените изпитвания се установи, че глините Сухият Кладенец, Славяново, 

Чучура, Бентонит и Димитровград притежават сравнително добра пуцоланова 

активност. Поради ниското съдържание на глинести минерали и високото съдържание 

на минерали, които не се влияят от термичното третиране,  глините  от Бутово и 

Мирково нямат пуцоланови свойства; 

 Оптимизирането на условията за получаване на активни минерални добавки на база 

термично третирани глини (температура и времетраене на накаляване, както и ситност 

на смилане) могат значително да повишат пуцолановата им активност. Установено е, 

че повторното смилане след накаляване на активните минерални добавки, значително 

подобрява пуцолановата им активност и увеличава якостните показатели на цименто-

пясъчните разтвори (с до 40%) изготвени с тях;  

 С увеличаване процента на заместване на цимента с активни минерални добавки на 

база накалени глини при направата на циментови композити, консистенцията на 

последните намалява значително;  

 От подбраните изходни материали, активната минерална добавка от находище Сухият 

Кладенец влияе най-благоприятно върху якостните показатели на бетона. На база 

проведените изпитвания е установено, че оптималната температура и времетраене на 

накаляване на тази глина са съответно 800
о
С и 30 минути, а най-удачният процент на 

заместване от масата на цимента е 20%; 

 Бетоните, изготвени с 20 % активна минерална добавка от накалена при 800
о
С за 30 

минути и смляна след това, имат като цяло по-добри експлоатационни свойства от 

контролния бетон (без АМД): якостта на натиск се увеличава (с 3%), Е-модулът е по-
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висок (с 12%), подобрена е водонепропускливостта, имат сходна мразоустойчивост, 

характеризират се по-малко съсъхване и водопопиваемост. 

 Макар че оптималният процент на заместване на цимента с активна минерална добавка 

от типа СК 800-30-40 е 20 %, и при по-голям процент на заместване (до 40 %), в 

дългосрочен план цименто-пясъчните разтвори с добавка СК 800-30-40 имат на 

практика еднаква якост на натиск с тази на контролните състави (без АМД). 

2. Научно-приложни приноси на дисертацията 

Като се имат предвид проведените изпитвания и изложените основни изводи, 

дисертационният труд претендира за следните научно-приложни приноси: 

 Проведените обширни изследвания за влиянието на активни минерални добавки на 

база изпечени глини, добити на територията на Република България, които са с 

комплексен минерален състав, върху свойствата на циментовите композити, дават 

възможност да се очертаят възможностите за използване на алтернативни местни 

активни минерални добавки. Установено е, че активни минерални добавки на база 

изпечени глини имат умерена пуцоланова активност и по тази си характеристика 

заемат междинно място между по-силните изкуствени пуцолани (метакаолин и 

микросилициев прах) и по-слабите естествени пуцолани (зеолит и трас); 

 Анализиран е приносът на основите глинести минерали за формиране на общата 

пуцоланова активност в изследваните глини, въз основа на който могат да се очертаят 

потенциално-активните след термично третиране глини, когато е изветен минералният 

състав на глинестото вещество. Установена е корелационна зависимост между 

резултатите от различни химични методи за изследване на пуцолановата активност и 

показателя за активност на активни минерални добавки, получени от 

термично-третирани глини. Тази зависимост дава възможност за точно прогнозиране 

на степента на пуцолановата активност и на други глини, когато се знае техният 

минерален състав. Изведени са формули, които дават зависимостта между отделните 

методи за пуцоланова активност;   

 Предложената последователност на третиране на глинестите материали и методиката 

за определяне на пуцолановите свойства на активните минерални добавки, могат да 

послужат за основа  при изследване на пуцолановите свойства и за определяне на  

оптимални технологични условия за производство на АМД от други сходни минерални 

суровини, съдържащи един или няколко глинести минерала;  

 Установени са параметрите на положителното въздействие на активна минерална 

добавка от термично-третирани глини върху якостно-деформативните показатели и 

дълготрайността на бетоните и са очертани оптималните условия за активиране на 

глина Сухият Кладенец, получена при опитно установени оптимални условия на 

накаляване, смилане и заместване от масата на цимента. 

3. Насоки за бъдеща работа 

На база получените резултатите могат да бъдат формулирани следните насоки за 

бъдещи изследвания, свързани с обхвата и темата на десертационния труд:  

 Изследване на свойствата на циментовите композити при влагане на две или повече 

активни минерални, произведени от малоценни термично третирани алумо-силикати 

добавки, или в комбинация на една от тях с метакаолин или микросилициев прах;  

 Установяване на корозионната устойчивост на бетони, изготвени с активни минерални 

добавки от термично-третирани глини, при въздействието на различни по вид, състав и 

концентрация агресивни въздействия;  

 Изготвяне на икономически анализ и оценка на положителното въздействие върху 

околната среда чрез редукцията на СО2, отделен в атмосферата при производството на 

активни минерални добавки от накалени глини. 
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