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РЕЗЮМЕ 

В настоящата статия е анализирано актуалното състояние, отнасящо се до микро-

структурата на античните разтвори, използвани в градежите при античния римски град 

„Улпия Ескус“, с. Гиген, обл. Плевен. С цел изследване на микроструктурата на антични-

те разтвори в „Улпия Ескус“ бяха набавени екстракти от проби на разтвори от обществе-

ната „Сграда с мозайка „Ахейци“. Проучването включва: диференцилно термичен ана-

лиз и живачна порометрия на представителна проба. Проведените изследвания отчитат 

специфичните особености на епохата на строителството, степента на значимост на сгра-

дата, географското местоположение, климатичните особености и др.  

1. Въведение 

В исторически контекст, римският град „Улпия Ескус“ е ситуиран по северния ли-

мес на Римската империя, където е и границата с даките [1]. 

В днешни дни античният град „Улпия Ескус“ се намира край село Гиген, на 3 km 

от устието на река Искар в река Дунав, в местността „Градището“, на около 100 m от 

тракийско селище от късната бронзова епоха. Археологическите изследвания са били 
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проведени в годините 1941 – 1943 г. от А. Фрова, а след това от 1947 до 1987 г. от 

Теофил и Румен Иванов. Днес изследванията се провеждат от археоложката доц. Гергана 

Кабакчиева. 

Всички експериментални изследвания са проведени съгласно Закона за културно-

то наследство [2], Европейските принципи за работа с паметници на културата [3, 4], Ве-

нецианската харта [5], Документа от Нара [6], Документа от Делхи [7], както и Кон-

венция за опазване на световното културно и природно наследство [8]. 

За провеждането на микроструктурните изследвания на състав от подобект „Сгра-

да с мозайка „Ахейци“ (фиг. 1) в римския град „Улпия Ескус“ бяха извършени екстрак-

ции на проби от оригиналните структури, като същите са взети в съответствие със стан-

дарт БДС EN 16085:2012 [9].  

Местоположението на екстракта на образеца е от външната страна на източната 

стена на обслужващите помещения (фиг. 1а). Изследваният образец (ПР 6) е с датировка 

III – IV в. (фиг. 1б). Макроскопското и стереомикроскопското изследване на „ПР 6“ по-

каза, че свързващото вещество е вар с микрозърнеста структура, в комбинация с прахо-

образен калцит [10]. 

 

  

Фиг. 1а. Схема на „Сграда с мозайка“Ахейци“ 

                 и местоположение на ПР 6 
         Фиг. 1б. Снимка на анализираната ПР 6 

2. Микроструктурни изследвания – деференциално термичен 

анализ 

Оценка на микроструктурата на античния състав е извършена с помощта на ме-

тода на ДТА (диференциален термичен анализ). Методът на термичния анализ включва 

регистриране на измененията в масата на образеца (TГ) и диференциалната температура 

(ДTA) с времето. В резултат на термичния анализ се получават време-температурни 

криви. От тях се отчитат температурите, при които започват и завършват фазовите пре-

връщания. 

2.1. Експериментална постановка за провеждане на ДТА 

Анализът се реализира с помощта на „DTA(DSC)-TG анализатор Setsys Evolution 

2500, SETAREM“ и специализиран софтуерен пакет за термичен анализ „CALISTO“.  

– Процес на нагряване: от стайна температура до 900 °С;  
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– Въздушна атмосфера: статична; 

– Скорост на нагряване: 10 °С/min; 

– Тегло на пробата: до 15 g. 

2.2. Анализ на резултатите от ДТА 

На фиг. 2 са представени ДТА и ТГ кривите на образец ПР 6 от „Сградата с 

мозайка „Ахейци“. 

 

Фиг. 2. ДТА и ТГ криви на образец ПР 6 

От проведения анализ е видно, че: 

– Промените са само ендотермични, свързани със слаба дехидратация до към 

600 °С, което се дължи на слабо свързана по повърхността вода (около 3% 

по маса) и вода, свързана в структурата на водосъдържащи минерали (око-

ло 1,5% по маса);  

– Около 8,6% е тегловната загуба, дължаща се на декарбонитизация на кал-

цит, следователно присъствието на карбонат в пробата е 20%; 

– При 574 °С се наблюдава ендо-ефект, който се дължи на прехода алфа-бета 

кварц, като този ефект не е свързан с тегловни загуби; 

– В пробата има наличие на карбонат 20%, кварц и водосъдържащи мине-

рали. 

3. Микроструктурни изследвания – живачна порометрия 

Чрез метода на живачната порометрия се изследва количествено структурата на 

порести материали. Получава се информация за обема и повърхността на порите, фор-

мата и размера им, както и за тяхното разпределение по големина.  
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3.1. Експериментална постановка за провеждане на изследване по 

метода на живачна порометрия 

Пробата се изсушава в сушилен шкаф при температура 105 ºС, след което в не-

формен вид се изследва чрез живачна порометрия. 

Изследването на порометрията е извършено чрез апарат „AutoPore 9200, 

MICROMERITICS“. 

3.2. Анализ на резултатите от живачна порометрия 

Основните характеристики на ПР 6, определени чрез живачна порометрия, са 

представени в табл. 1, а разпределението на обема на порите по диаметър в табл. 2. 

Таблица 1. Основни характеристики на ПР 6 

Характеристики Мярка ПР 6 

Общ обем на порите cm
3
/g 0,232 

Порестост % 36,360 

Общата повърхност на порите m
2
/g 25,455 

Среден радиус на порите m 0,036 

Изчислен среден радиус m 0,018 

Обемна плътност g/cm
3
 1,567 

Специфична плътност g/cm
3
 2,462 

Таблица 2. Разпределение на обема на порите по диаметър на ПР 6 

Диаметър на порите Обем на порите, % 

d > 10 m 1,35 

d = 10 – 0,1 m 22,04 

d < 0,1 m 76,61 
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Максималният обем от живак, проникнал в порите на образеца, при приложено 

максимално работно налягане, дава информация за общия обем на порите. Порестостта 

определя процентната част от обема на образеца, която e заета от пори. Общата повърх-

ност на порите представлява околната повърхнина на стените на порите, при максимал-

но работно налягане.  

На фиг. 3 e представенa диференциалнaтa кривa, а на фиг. 4 – интегралнaтa кривa 

на разпределение на обема на порите по радиуси за изследваната проба от хоросан. 

4. Изводи 

Диференциално-термичният анализ показа единствено ендотермични процеси, 

както и присъствие на карбонати (20%) в пробата. Последните са продукти основно от 

карбонизацията на варта. Наличието на кварц и водосъдържащи минерали се дължи на 

пясъчната фракция в състава на разтвора. 

От проведената живачна порометрия е видно, че основното количество формира-

ни пори са с диаметри под 0,1 m. Забелязва се и едно значително количество (22%) 

пори с диаметри между 0,1 – 10 m, които са предпоставка за разрастването на мрежата 

от капилярни пори. Развиването на една фина капилярна мрежа, както и разрастването ѝ, 

би способствало скоростно разрушение на варовия разтвор в следствие на годишните 

смени на сезоните. 

5. Заключение 

Получените резултати от изследванията са предпоставка за проектиране на ка-

чествени конкретни състави за реставрационни намеси, съобразени и с отчитането на 

специфичните особености на епохата на строителството, степента на значимост на из-

следваната сграда, географското местоположение и климатичните особености на рим-

ския град „Улпия Ескус“. 

Настоящите данни представляват добра основа за изготвяне на технологии и ме-

тодологии за реставрация, отнасящи се до намеси върху недвижими паметници на кул-

турата на територията на античната провинция Долна Мизия, част от Римската империя, 

в периода I – IV в.  
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MICROSTRUCTURAL RESEARCH AND PROPERTIES OF ANCIENT 

MORTARS USED IN THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN 

THE ROMAN TOWN OF ULPIA OESCUS 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the current microstructural condition of the antique mortars used for 

the construction of the ancient city of Ulpia Oescus, located near the village of Gigen, Pleven 

District. For the examination of the above mentioned antique mortars microstructure test 

samples are extracted from the Public Building with Mosaic “Achaeans”. The research 

includes DTG analysis and porosity analysis of the sample. The studies consider the 

construction period specifics, the importance of the building, geographical location, climatic 

conditions, etc. 
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