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ПРЕДГОВОР 
 

 Един от важните елементи на сградите, определящи тяхната 
качествената и безпроблемна експлоатация, са подовите настилки и в 
частност подовите покрития. В съвременното строителство, като 
финишен пласт на настилките все по голямо приложение намират 
полимерните подови покрития. Като видове и области на приложение 
те се отличават с голямо разнообразие, което непрекъснато се 
обогатява, благодарение на разработването на нови материали и 
въвеждането на съвременни технологии за изпълнение. 
 От качеството на продуктите и на изпълнението на полимерното 
покритие, и съответно от по-нататъшното му поддържане в процеса на 
експлоатация, зависи експлоатационната годност и надеждност на 
сградите като цяло. Така например, в производствените предприятия 
качеството на подовите покрития оказва съществено влияние върху 
важни показатели на прозводството като скорост и ефективност на 
работата, безопасност на труда и качество на продукцията. 
 Първата основна задача при изпълнението на подовите настилки е 
избор на подходящ тип подово покритие, отговарящо на изискванията 
за дълготрайност при съответните действащи фактори на 
експлоатационната среда, условията за постигане на максимален 
комфорт, хигиеничност, безопасност, производствен микроклимат и 
други специфични изисквания. 



Полимерни подови покрития 
 

 8 

 Съществено значение за дълготрайността на подовите покрития 
има и правилното изпълнение, което включва  изпълнение на 
специфични детайли, контрол на качеството на влаганите материали, 
правилното дозиране на компонентите на разтворите, осигуряването на 
определен температурно-влажностен режим при полагането и през 
време на втвърдяване на покритието, спазване на технологичните 
правила при самото полагане. 
 Повишаването на изискванията предявявани към съвременното 
строителство и в частност към подовите настилки и покрития доведоха 
до навлизането  на българския пазар на много фирми производители. 
Понастоящем в България се наблюдава присъствие на почти всички 
световни производители на подови покрития и строителна химия. 
Едновременно с това се появиха и обособиха  много фирми 
изпълнители на полимерни подови покрития. Въпреки навлизането на 
много нови продукти и технологии,  се наблюдават и много пропуски и 
случаи на компрометиране на изпълнените подови настилки и 
покрития. 
 Всичко това поставя в нова светлина въпроса за познаването на 
полимерните подови покритя,  областта на тяхното приложение в 
зависимост от специфичните им качества, познаване и стриктно 
спазване на технологията за тяхното изпълнение, а също и най-често 
срещаните технологични проблеми и решения.  
 В настоящата книга е направен опит да бъде систематизирани 
нашите и чужди разработки в тази област, практическия опит на автора 
в областта на полимерните подови покрития, както и някои научно-
приложни изследвания реализирани от неговия изследователски екип. 
 Цел на монографичния труд е да бъдат представени основните 
изисквания при проектирането, изпълнението, изпитването,  
окачествяването и въвеждането в експлоатация на полимерните подови 
покрития, като се обърне внимание също и на някои съществени 
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моменти имащи отношение към поведението им при определени 
въздействия.  
 Изказвам благодарност на рецензентите проф. д-р инж. Христо 
Бояджиев и доц. д-р инж.Христо Попиванов за професионализма при 
рецензирането на ръкописа и за дадените ценни съвети и препоръки. 
 Изказвам специална благодарност на колегите от "Пампов 
инженеринг" ЕООД, "Трес инженеринг" ЕООД и "Солинера билд" 
ООД, благодарение на които имах възможността да навляза в 
спецификата на подовите настилки и покрития. 
 Надявам се, че настоящия труд ще бъде от полза на колегите, 
имащи отношение към проблемите на полимерните подови покрития, 
както и на студентите от строителните специалности на университетите 
и висшите училища.  
 С благодарност ще бъдат приети критични бележки, препоръки и 
становища, възникнали при полването на книгата. 
 
 
 
 
Април, 2016 г. Авторът
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 ГЛАВА 1 ОБЗОР И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЛИМЕРНИТЕ 
ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 
 
 1.1 Общи положения 

 Полимерните подови покрития, като по-специфична група подови 
покрития, е необходимо да отговарят на редица изисквания, в 
зависимост от вида на сградата, условията на експлоатация и 
производствените процеси. Те не трябва да образуват или задържат 
прах, необходимо е да са устойчиви на удар, износване и напукване, да 
са в състояние да поемат съответните натоварвания. Подът трябва да е 
равен и да е устойчив на условията на експлоатационната среда. 
Повърхността може да е различна - грапава или гладка, а изборът 
зависи от предназначението. Друго изискване е да няма нужда от много 
усилия при поддръжката и почистването им, а ремонтът и обновяването 
им да са бързи и лесни. Има и редица конкретни изисквания, 
изхождайки от предназначението на полимерните подови покрития 
(ППП). Когато става въпрос за хранително-вкусовата промишленост 
(месопреработвателна, млекопреработвателна, пивоварна, тютюнева, 
консервна, рибна, включително захарни заводи, хлебопекарни и др.), 
подовете трябва да са хигиенични, устойчиви на агресивни среди и да 
издържат характерното за даденото производство натоварване. Във 
фармацевтичната промишленост и медицинските заведения се 
използват подови покрития, които обезпечават нужната чистота. Те 
трябва да не способстват развитието на микроорганизми, да могат 
лесно да се почистват и да нямат фуги, в които биха се задържали 
бактерии или други замърсявания. При нефтопреработвателната 
промишленост е важно покритията да нямат склонност да абсорбират 
производни на нефта продукти, лесно да се почистват, а при евентуално 
замърсяване, да запазват нужната степен на съпротивление на хлъзгане. 
В химическата промишленост като цяло подовете трябва да са 
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устойчиви на химически реагенти и да не образуват и задържат прах. В 
електерониката са нужни подове, които са антистатични, не образуват 
прах и са в състояние да поемат съответните натоварвания. В офисите 
се използват подови покрития с лесна поддръжка и естетичен външен 
вид. При подземни гаражи подовото покритие трябва да е преди всичко 
износо- и удароустойчиво, с противохлъзгава повърхност, а при 
надземни гаражи се предявяват и допълнителни изисквания, характерни 
за хидроизолационните продукти и системи. В търговските комплекси 
и складовете намират приложение подове, които имат гладко, но не и 
хлъзгащо се покритие, лесно да се почистват и са в състояние да поемат 
натоварване от интензивни потоци от хора. В магазините се обръща 
внимание и на естетичната издържаност на подовото покрите, докато в 
складовете е по-важна устойчивостта на механични въздействия. 
 По своето същество полимерните подови покрития представляват 
композитен материал, който се състои от матрица от 
студеновтвърдяващи се полимерни смоли и дисперсна фаза със 
закоравяващи свойства, най-често от зърнести пълнители. Финишното 
подово покритие се получава вследствие протичане прoцеса на 
поликондензация, харатеризиращ се с това, че при втвърдяване се 
получават термореактивни полимери, които се втърдяват необратимо 
[46]. Именно поради тази причина, този тип покрития се отнасят към 
групата на термореактивните полимери. 
 
 1.2 Термини и определния 

 Основните термини, отнасящи се до полимерните подови 
покрития са дадени в БДС EN 13318 Подови замазки и разтвори за 
подови замазки [13]. Термините са систематизирани в няколко основни 
групи: общи термини и определения, материали - продукти, видове 
подови замазки, характеристки на разтворите за подови замазки, 
характеристки на подовите замазки, конструктивни детайли, 
конструктивни елементи, окончателна обработка, други термини и 
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определения. Друг стандарт, даващ конкретни дефиниции е БДС 
8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. 
Терминология [10].  
 
 1.2.1 Общи термини и определения 
 -  Основа – строителен елемент, който поема всички натоварвания 
от замазката/настилката; 
 - Подова настилка - горният елемент на под или само теренен 
под (когато е разположена дирекстно върху почвеното легло), 
предназначен за задоволяване на определени експлоатационни 
изисквания и съставен от един или няколко съвместно действащи 
пласта; 
 - Подово покритие – най-горният слой на пода, проектиран да 
осигури устойчива на износване повърхност; 
 - Подова замазка - слой или слоеве от разтвор за подова замазка, 
полагани на строителната площадка директно върху основата със или 
без връзка с нея, или върху междинен или изолационен слой, за да 
изпълнява една или повече от следните функции: да постигне 
определено ниво; да носи окончателната настилка; да осигури 
устойчива на износване повърхност.  
 - Подова замазка на основа синтетична смола - подова замазка 
със свързващо вещество синтетична смола, като течния или полутечния 
състав се втърдява на строителната площадка до образуване на твърд 
слой чрез химична реакция на синтетичната смола; 
 - Синтетична смола - реактивно органично полимерно свързващо 
вещество, състоящо се от един или повече компонента, които реагират 
при нормална температура на околната среда; 
 -  Пласт на подовата настилка -  всяка от съставните части 
(елементи, слоеве) на подовата настилка; 
 - Разпределителен пласт на подовата настилка -  елемент на 
подовата настилка, който създава подложка с необходимата коравина, 
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предназначена да поема и разпредели товарите върху разположените 
под него други пластове на подовата настилка; 
 - Изравнителен пласт на подовата настилка - елемент на 
подовата настилка, който създава равна повърхност или служи за 
постигане на съответно ниво или определен наклон; 
 
 1.2.2 Термини отнасящи се до материали и продукти 
 - Разтвор за подова замазка - смес от свързващо вещество, 
добавъчни материали, течност за осигуряване на свързването на 
свързващото вещество и в някои случаи химични и/или минерални 
добавки; 
 - Добавъчни материали - зърнести материали за разтвори за 
подови замазки, например пясък, натрошен скален материал и други. 
Добавъчни материали с размер на зърната, по-малък от 63 µm, се 
наричат пълнители; 
 - Подобряващ сцеплението продукт (адхезионен грунд) - течен 
материал, използван самостоятелно или смесен със свързващо вещество 
за образуване на рядък разтвор, който се нанася на тънък слий с цел 
подобряване на адхезията на подовата замазка към основата. 
  
 1.2.3 Термини отнасящи се за видовете подови замазки 
 - Свързана с основата подова замазка - подова замазка, която 
има сцепление с основата; 
 - Несвързана с основата подова замазка - подова замазка, която 
няма сцепление с основата; 
 - Подова замазка с разделителен слой - несвързана подова 
замазка, положена върху разделителен слой; 
 - Положена на място подова замазка - подова замазка, положена 
на строителната площадка от приготвен на място разтвор или разтвор, 
приготвен в заводски условия, доставен в сухо състояние или като 
готов разтвор. 
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 1.2.4 Термини отнасящи се за характеристките на подовите 
замазки и разтворите за подови замазки 
 - Самозаглаждане - способността на невтвърдената подова 
замазка естествено да образува гладка повърхност; 
 - Самонивелиране - способността на невтвърдената подова 
замазка да се разстила естествено и да образува равнинна хоризонтална 
повърхност; 
 - Време за обработка (отворено време за работа) - времето след 
смесване, през което разтворът за подова замазка може да бъде 
обработван;  
 - Консистенция – течливост на разтвора за подова замазка, 
характеризираща неговата обработваемост; 
 - Време преди натоварване - времете, за което подовата замазка 
се втвърдява достатъчно, за да моце да се използва; 
 - Равнинност - съответствие на повърхността на подовата замазка 
с теоретична равнина в рамките на определени допустими отклонения; 
 - Ниво - съответствие на повърхността на подовата замазка с 
определена зададена равнина в рамките на определени допустими 
отклонения; 
  - Пукнатина - цепнатина, преминаваща през  повърхността на 
подовото покритие или проникваща през цялата подова настилка; 
 - Напукване – мрежа от пукнатини с неправилна форма по 
повърхността на подовото покритие или проникващи през цялата 
подова настилка; 
 - Грапавост – характеристика на текстурата на повърхността; 
 - Съпротивление на хлъзгане (хора) - способността на подовото 
покритие да осигури триене, така че да се съпротивлява срещу хлъзгане 
на пешеходци; 
 - Съпротивление на хлъзгане (превозни средства) - 
способността на подовото покритие да осигури триене, така че да се 
съпротивлява срещу хлъзгането на превозни средства. 
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 1.3 Класификация на полимерните подови покрития 

 Полимерните подови покрития могат да бъдат класифицирани по 
различни признаци, както следва [117]: 
 -в зависимост от вида на материалите и химичния им състав; 
 - в зависимост от дебелината и броя на слоевете; 
 - в зависимост от някои техни специални качества; 
 - в зависимост от приложението им. 

 
 1.3.1 Класификация в зависимост от вида на материалите и 
химичния им състав  
 По този признак, полимерните подови покрития биват: 
 - на база епоксидни смоли; 
 - на база полиуретанови смоли; 
 - полиуреа; 
 - на база метаметил акрилатни (ММА) смоли; 
 - на база епокси-циментова композиция; 
 - на база полиуретан-циментова композиция; 
 - на база винил-естерни смоли; 
 - на база фуранови смоли.  
 
           1.3.2 Класификация в зависимост от дебелината и броя на 
слоевете:  

 Класификация  на  ППП  в  зависимост  от  дебелината  и  броя  на 
слоевете е дадена в [85], и е както следва: 

 - запечатващи покрития  с дебелина до 0,15 mm (фиг. 1.1); 
 - тънкослойни покрития с дебелина до 1 mm на база епоксидни, 
полиуретанови и ММА смоли (фиг. 1.2); 
 - саморазливни с дебелина от 2 до 4 mm на база епоксидни, 
полиуретанови и ММА смоли (фиг. 1.3); 
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 - многослойни покрития („сандвич” системи) с дебелина по-
голяма от 2 mm с гладка или противохлъзгава повърхност (фиг. 1.4); 
 - високонапълнени полимерни композиции с дебелина от 4 до 6 
mm (фиг. 1.5); 
 - високонапълнени полимерни композиции с дебелина по-голяма 
от 6 mm (фиг. 1.5). 

 

 
Фиг. 1.1 Схема на запечатващо 

(импрегнационно) покритие 
1 - импрегнационно покритие; 
2 - дълбочина на проникване 

Фиг. 1.2 Схема на тънкослойно 
покритие с дебелина до 1 mm 

1 - адхезионен грунд; 2 - тънкослойно 
полимерно покритие 

 

Фиг. 1.3 Схема на саморазливно 
полимерно покритие  

1 - хидроизолация; 2 - адхезионен 
грунд; 3- основен слой на 
саморазливното покритие 

Фиг. 1.4 Схема на многослойно 
полимерно покритие  

1 - адхезионен грунд; 2 - основен 
слой; 3- посипка от кварцов пясък;  

4-запечатващ (повърхностен) слой 
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Фиг. 1.5 Схема на подово покритие от високонапълнена полимерна 

композиция 
1 - адхезионен грунд; 2 - основен слой на полимерното покритие;  

3- фуги в подовото покритие 
 

Запечатващи покрития с дебелина до 0,15 mm се използват в 
помещения и зони подложени на леко експлоатационно натоварване. 
Изпълняват се в два или повече слоя. 

Тънкослойни покрития с дебелина до 1 mm на база епоксидни, 
полиуретанови и ММА смоли се използат за помещения, подложени на 
леко до средно механично натоварване - лаборатории, търговски 
помещения, складове и логистични помещения, стълбища и 
коридори,кухни, фармацевтични предприятия, предприятия на 
хранително вкусовата промишленост (ХВП) и др. 
 Саморазливни покрития с дебелина от 2 до 4 mm на база 
епоксидни, полиуретанови и ММА смоли се използват за помещения, 
подложени на средно до тежко механично натоварване - предприятия 
на леката промишленост, магазини, помещения в обществени сгради, 
помещения с високи хигиенични изисквания, лаборатории, болнични 
заведения, спедиторски и складови помещения, зали, цехове, 
автосервизи, помещения в химически предприятия и предприятия на 
ХВП и др. 
 Многослойни покрития (наричани още „сандвич” системи) с 
дебелина по-голяма от 2 mm с гладка или с противохлъзгава 
повърхност се използват за помещения, подложени на средно до тежко 
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механично натоварване - открити и закрити паркинги и гаражи, 
предприятия на хранително- вкусовата промишленост с мокри 
производствени процеси, обществени и промишлени кухни, 
производствени помещения на лекото машиностроене и др. 
 Високонапълнени полимерни композиции с дебелина от 4 до 6 
mm се използват за помещения, подложени на тежко механично 
натоварване - складови помещения, помещения в предприятия на 
хранително вкусовата промишленост, предприятия на фармацевтичната 
и химическата промишленост, декоративни настилки за обществени 
сгради,  хладилни камери и др. 
 Високонапълнени полимерни композиции с дебелина по-
голяма от 6 mm се използват за помещения, подложени на 
изключително тежко механично натоварване - помещения в 
предприятията на ХВП, химическата и фармацевтичната 
промишленост, камери за дълбоко замразяване, помещения с екстремни 
въздействия - където е налице комбинация от влага, температурни, 
механични и химични въздействия и др. 
 На фиг.1.6, фиг.1.7, фиг.1.8 и фиг.1.9 са представени примери за 
приложение на полимерни подови покрития, положени в сгради с 
различно предназначение. 
 

  
Фиг. 1.6 Закрит паркинг 

 
Фиг. 1.7 Фармацевтично 

предприятие 
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Фиг. 1.8 Производствено помещение Фиг. 1.9 Предпроятие на ХВП  

 
 
 1.3.3 В зависимост от някои специални качества, полимерните 
подови покрития биват:       
 - антистатични; 
 - искронеобразуващи; 
 - с противохлъзгаща повърхност (с повишено съпротивление на 
хлъзгане); 
 - с повишена химическа устойчивост; 
 - декоративни. 
 В зависимост от електрическото им съпротивление подовите 
покрития се подразделят на проводими, антистатични и непроводими. 
На фиг. 1.10 са представени границите, определяши електрическото 
съпротивление на настилките съгласно БДС EN 61340-5-1 
Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства от 
електростатични явления. Общи изисквания (въвеждащ IEC 61340-5-
1:2007). 
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Фиг.1.10 Класификация на подовите настилки и покрития в зависимост от 

елекрическото им съпротивление [50] 
 
 Електрическото съпротивление при проводимите покрития е от 
104  до 106  Ома. Подходящи са за  обществени сгради с тежък трафик, 
леката промишленост и райони, които изискват антистатична защита. 
Подходящ за операционни и интензивни отделения в болничните 
заведения, в стаи с риск от експлозии във военната промишленост и др. 
 Електрическото съпротивление при антистатичните 
(разсейващите) покрития е от 106  до 109  Ома. Тези покрития следва 
да отговарят на изискванията на БДС EN 61340-5-1 (въвеждащ IEC 
61340-5-1).  
 Електрическото съпротивление при непроводимите (изолиращи) 
настилки е над 109  Ома. 
 Искронеобразуващи подови покрития са тези покрития, които 
не позволяват появата на фрикционни искри вследствие на триене или 
ударни въздействия върху пода. Характерно за изпитванията за 
искронеобразуване, е че  към момента няма действащи български или 
хармонизирани европейски стандарти за такъв тип изпитвания. 
Методите за изпитване, които се използват в практиката се базират на 
упражняване на механично триене или ударно въздействие върху 
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изпитваната настилка, с цел отделяне на частици от нея с висока 
температура, които биха се явили фрикционни искри. 
 Методите за изпитване на антистатичните и искронеобразуващи 
подови настилки се дискутират по-подробно в т. 4.10. 
 Полимерните подови покрития с противохлъзгаща 
повърхност са предназначени са използване в закрити помещения или 
в открити зони, в които е изключително важна устойчивостта на 
хлъзгане. Такива са например кланици, производства на олио, цехове за 
производство на млечни изделия, цехове за обработка на риба и рибни 
продукти, кухни, паркинги, лаборатории и др. Определящо за 
съпротивлението на хлъзгане е повърхностната текстура на 
полимерните подови покрития (фиг. 1.11, фиг. 1.12). За определяне и 
специфициране степента на съпротивление на хлъзгане се изпозлват 
основно два стандарта - немския DIN 51130 Тesting of floor coverings.  
Determination of anti-slip properties. Workrooms and work areas with 
increased risk of slip.  Walking method – Ramp Test [79] и британският 
стандарт  BS 7976 Pendulum testers [69]. Характерно е, че BS 7976 е 
залегнал в основата на европейския стандарт  EN 13036-4 
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и 
летища. Методи за изпитване. Част 4: Метод за измерване на 
съпротивлението на хлъзгане/приплъзване на повърхността. 
Изпитване с махало [12], който е въведен и като БДС (БДС EN 13036-
4). По подробна информация относно методите за изпитване на 
съпротивление на хлъзгане и референтните стойности е дадена в т. 4.9. 
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Фиг. 1.11 Подово покритие с гладка 

повърхност 
Фиг. 1.12 Подово покритие с грапава 

(противохлъзгава) повърхност 
 
 Покритията с повишена химична устойчивост се окачествяват 
съгласно БДС ЕN 13529 Продукти и системи за предпазване и 
възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. 
Устойчивост на силни химични въздействия и ISO 2812-1. Подходящи 
за изполване в зони с агресивни среди при различни производствени 
предприятия. Освен с висока химическа устойчивост към различни 
химикали като киселини, основи, петролни продукти, почистващи 
препарати и др., като правило те се характеризират с висока степен на 
износоустойчивост и с дълъг период на експлоатационна годност. 
 Декоративните полимерни покрития могат да се изпълнят като 
еднослойни или многослойни.  Когато се изпълняват като еднослойни 
(фиг. 1.13), за получаване на определен декоративен ефект се използват 
комбинации от разтвори с различни цветове, като съществуват няколко 
различни технологии за полагане. При многослойните декоративни 
настилки, естетическия ефект може да се получи чрез влагане и 
последващо запечатване с финишен слой на кварцов пясък или цветни 
люспи ("чипс"). Една друга технология, набираща все повече 
популярност е, чрез вграждане между слоевете на "3D" пано и 
последващо запечатване с финишен слой на база полиуретанови смоли 
(фиг. 1.14). Декоративни покрития се получават и с прилагането на 
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т.нар. "terrazzo" настилки, за които е характерно, че положения и 
втвърден слой се шлайфа механично с диамантени дискове с определа 
едрина, до постигане на желаната степен на гладкост (фиг. 1.15). 
 

  
Фиг. 1.13 Декоративно еднослойно 

полимерно покритие 
(снимка Jeanet Нonig) 

Фиг. 1.14 "3D" декоративно 
полимерно подово покритие 
(снимка www.mirror.co.uk) 

 

 
Фиг. 1.15 Декоративно покритие тип "terrazzo" 

(снимка "Силикал България" ЕООД) 
 
 1.3.4 Класификация в зависимост от технологията на 
изпълнение  
 В зависимост от технологията на изпълнение, ППП могат да се 
класифицират както следва: 
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 - покрития полагани с бояджийски валяк - по този начин се 
изпълняват тънкослойни покрития с дебелина до 1mm; 
 - покрития полагани чрез пръскане под налягане -  технологията е 
приложима също основно при тънкослойните покрития; 
 - покрития полагани чрез саморазливане - по този начин могат да 
се полагат покрития с дебелина по-голяма от 1mm; 
 - покрития полагани чрез разстилане със стоманена маламашка - 
технологията се прилага при изпълнение на високонапълнени с 
добавъчни материали покрития; 
 - покрития, чиято повърхност се обработва машинно - прилага се 
при изпълнение на високонапълнени с добавъчни материали покрития. 
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 ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОЛИМЕРНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 

 
 Полимерните подови покрития са композитен материал, който се 
състои от матрица от студеновтвърдяващи се синтетични (полимерни) 
смоли и дисперсна фаза - добавъчни материали и пълнители. За 
достигане до съответни експлоатационни качества се използват 
органични или неорганични химични елементи, които съставят 
цялостната система на ППП. Най-общо  компонентите са: смоли, 
втвърдители, разтворители, втечнители, пълнители, пигменти и 
химични елементи със специално предназначение (водоотнематели, 
диспергатори, пластификатори, специални и модифицирани добавки, 
противопенители и др. Обикновено материалите за подовите покрития 
се достявят дозирани и заводски комплектовани, като най-често 
съдържанието на отделните компоненти е следното: 1) смола, 
втечнител, разтворител;  2) втвърдител; 3) пълнители (при някои 
системи се доставя като част от компонент 1); пигмент (при някои 
системи също се доставя като част от компонент 1)).  

 
 2.1 Полимерни смоли 

 Епоксидни смоли 
 Епоксидните смоли са полиадиционни продукти от 
взаимодействието на епихлорхидрин и дифенилопропан (бисфенол А, 
диан) или циклични алифатни съединения. Епоксидните смоли се 
класифицират към реактопластите. Най-общо, те съдържат 
втвърдители, пълнители, пластификатори, оцветители, ускорители и др. 
Свойствата на тези системи, наричани още смеси, композиции или 
компаунди, зависят от вида на отделните компоненти, от тяхното 
съчетаване и от количественото им съотношение. Епоксидните смоли 
представляват олигомери, съдържащи в молекулата си повече от една 
групировка, наречена епоксидна група. За регулиране на вискозитета на 
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епоксидните смоли в тях се прибавят разредители, които биват активни 
и неактивни. Активните разредители са реакционноспособни 
съединения, които в периода на втвърдяване на смолата участват в 
пространственото омрежаване на структурата. Такива са 
глицидилетерът, стироловият окис и др. [30]. Химическата формула на 
епоксидните смоли е представена на фиг. 2.1. 

 Реакционния продукт при ППП на база епоксидни смоли се състои 
от: бисфенол-А-(епихлорхидрин) и епоксидна смола (със средно 
молекулно тегло ≤ 700), като процентното съдържание е от порядъка на 
50 - 75%; бисфенол F-(епихлорхидрин) епоксидна смола (със средна 
молекулна маса ≤ 700), процентно съдържание 5 - 10 %, бис 
(изопропил) нафтален (7 - 25%) и оксиран, моно - [(C10-16-алкокси) 
метил] производни, с процентно съдържание  5 - 10 % [115]. 
 Получават се по два основни метода:  
 1) поликондензация на епихлорхидрин или дихлорхидрин с 
феноли (дифенилолпропан); гликоли, или амини в алкална среда; 
 2) директно епоксидиране на ненаситени съединения с 
перкиселини (пероцентна, пербензоена и др.). 
 Втвърдяването на епоксидни смоли може да се осъществи по два 
начина - чрез поликондензация на смолата с моно-, ди- или 
полифункционално съединение или в резултат на йонна полимеризация 
[106]. Това се постига от наличието на епоксидни и хидроксилни групи, 
чиято реакционна способност прави възможно омрежването. 
Епоксидната група реагира предимно със съединения, съдържащи 
водород. Хидроксилните групи също взаимодействат с би- или 
полифункционални съединения с образуване на полимерни продукти. 

 Втвърдителната система при епоксидните покрития е вторият 
задължителен компонент "B" при изграждане на полимерната система. 
Съставен е от бензилов алкохол (35 - 50%), 3-аминометил-3, 5, 5 -
триметилциклохексиламин (10 - 25%), метиламин (10 - 20%), 3, 6, 9 -
триазаундекаметилендиамин (5 - 10%), 2, 4, 6 - трис 
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(диметиламинометил) фенол (5 - 7%), реакционен продукт 2 -
пропенитрил, 2, 2, 4 (или 2,4,4)-триметил-1, 6-хександиамин ( 3 - 5%), 
триметилхексаметилендиамин (1 - 2.5%) [115]. Като втвърдители за 
епоксидни покрития могат също да се използват първични алифатни 
амини и полиамини [30]. Първичните алифатни амини се употребяват 
за втвърдяване на епоксидни смоли, като им придават висока якост, 
крехкост и висок деформационен модул. Прилагат се: 
 - етилендиамин- ЕДА; 
 - диетилентриамин - ДЕТА; 
 - триетилентетрамин - ТЕТА; 
 - хексаметилендиамин - ХЕМДА; 
 - полиетиленполиамин - ПЕПА.  
 Полиаминоамидите и полиаминоимидазолите се получават от 
димери на мастни киселини и ЕДА. При последните по реакцията на 
Дилс-Адлер, се получава имидазолов пръстен от ненаситени мастни 
киселини. Аминното число на тези продукти е около 350-620. Те са 
високомолекулни съединения и необходимото количество втвърдител 
за 100 g смола е от порядъка от 40 до 70 тегловни части. 
 Втвърдителите за еластични епокси-продукти са няколко вида: 
 - течни полисулфиди; 
 - полифенилметилсилоксан (50% разтвор в толуол); 
 - толуидендиизоцианати с рициново масло и др. 
 

 
Фиг.2.1 Структура и подреждане на елементите на епоксидни смоли 

 
 Полимерните подови покрития на база епоксидни смоли намират 
широко приложение в строителната практика, като някои от основните 
им предимства са: добра покривност; добра химична и механична 



Полимерни подови покрития 
 

 28 

устойчивост; лесно полагане; устойчивост на течности; възможност за 
изпълнение на плътна и гладка/или грапава повърхност; възможност за 
изпълнение на  противохлъзгащи повърхности. Някои физико-
механични характеристики на подови покрития на база епоксидни 
смоли, систематизирани в [73]  са представени в табл. 2.1  
 
Таблица 2.1 Физико-механични характеристики на подови покрития на база 

епоксидни смоли 

Характеристики 
Стандартизиран метод 

за изпитване 
Стойност 

Якост на натиск БДС EN 13 892-2 60-100 N/mm2 
Якост на огъване БДС EN 13 892-2 30-40 N/mm2 
Якост на сцепление с 
основата 

БДС EN 13 892-8 > 1.5 N/mm² 

Температурна 
устойчивост 

- 70-80 ˚С 

Якост на опън БДС EN 1542 10-20 N/mm2 
 
 Полиуретанови смоли  
 Полиуретанът включва реакция между полиол, като полиестерен 
полиол и диизоцианат, като толуол диизоцианат. Полимерразтворите на 
основа полиуретани са главно два вида: пенополимерразтвори с леки 
порьозни пълнители и полимерразтвори на основа полиуретанови 
смоли. 
 В двата случая се касае за полиуретанови композиции, на които 
изоцианатният компонент е еднакъв (4.4'-дифенилметандиизоцианат), а 
полиолният компонент е различен, от което се обуславят и различните 
качества на втвърдилите се продукти. 
 Полиуретановите системи се доставят обикновенно като 
двукомпонентни, като в полиолния компонент "А" освен полигликола 
или полиестера се съдържа повърхностноактивно вещество, 
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диспергатор, пигмент, пълнител и молекулярно сито за свързване на 
влагазеолит. Вторият компонент, означен с "В", представлява 
изоцианат и по-специално 4.4'-дифенилметандиизоцианат. Двата 
компонента се доставят в определено тегловно съотношения, което се 
определя от отношението на хидроксилните групи от полиолният 
компонент и изоцианатните групи [30]. 

 Полиуретановите покрития спрямо химичните елементи 
съдържащи се в  компонент "А" са: ксилен (2 - 10%), етилбензен (2 - 
10%), пентаметил пиперидилсебакат (0,25 - 2,5%), нафта (нефт), 
хидродесулфуризирана, тежка до 2,5%, метил 1, 2, 2, 6, 6-пентаметил-4-
пиперидил себакат (0,1 - 0,25%), дибутилкалаен дихлорид  (2 - 10%) [9]. 
 Втвърдители за полиуретани - обикновено свързващите агенти 
при полиуретановите смоли са изоцианатите, които представляват 
компонент "В" на полиуретановата система. Като регулатор на 
скоростта на омрежаването служи триетиламин [29]. Конкретно 
компонент "B" (втвърдителя) на някои системи включва: 
изофорондиизоцианат хомополимер (50 - 75%), нефтени разтворители, 
леки, ароматни (25 - 35%), 3-изоцианатометил-3, 5, 5-
триметилциклохексил изоцианат  до 0,5% [50]. Някои физико-
механични качества на подови покрития на база полиуретанови смоли, 
систематизирани в са представени в табл. 2.2. 
 

Таблица 2.2 Механични характеристики на подови покрития на база 
полиуретанови  смоли  

Характеристики 
Стандартизиран метод 

за изпитване 
Стойност 

Якост на натиск БДС EN 13892-2 10-20 N/mm2 
Якост на огъване БДС EN 13892-2 18-25 N/mm2 
Якост на сцепление с 
основата 

БДС EN 13892-8 > 1.5 N/mm²  

Якост на опън БДС EN 1542:2002 7-8 N/mm2 
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 Съществуват и разработки на съвременно ниво, при които се 
използват безизоцианатни полиуретани [95]. Безиционатния 
полиуретан се формира на базата на реакция между олигомерни 
циклокарбинати с първични ди- и полиамини, като в резултат на това се 
получава устойчивост на хетероверигата на полимера. 
Междумулекулната хидрогенна връзка се осъществява от хидроксилна 
група с �-карбоновия атом на полиуретана. Химическата верига на 
това съединение е представена на фиг. 2.2.  
 

 
Фиг. 2.2 Структура и подреждане на елементите на безизоцианатен 

полиуретан  
 

 Разработения безизоцианатен полиуретан се прилага за 
изпълнението на подови покрития, като системата се състои от 
адхезиоен гринд и основно покритие с дебелина от 0,5 mm до 3,0 mm  и 
се предлага под търговското наименование ECPU 2851. Отличава се с 
характеристки, съизмерими с тези представени в табл. 2.2, като с цел 
повишаване на химическата устойчивост по време на производството се 
влага неорганични добавки във вид на прах с опредена специфична 
повърхнина. Изследванията показват, че чрез влагане на съотвeтните 
добавки може да се достигне едно сравнително високо ниво на 
химическа устойчивост (фиг. 2.3). 
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Фиг. 2.3 Химическа устойчивост на безизоцианатно полиуретаново 
покритие подложено на действието на H2SO4 при температура 25OC в 

продължение на 12 месеца [95] 
 

 Полиуреа 
 Продукта полиуреа може да бъде разгледан към групата на 
полиуретана поради сходността на компонент А. Полиуреа се дефинира 
като резултат от химична реакция между изоцианат и амин. Под 
понятието “покритие полиуреа” се разбира главно продукт, получен в 
резултат на реакция между дифенилметан или реактивен преполимер 
със смола. В резултат на свойството на бързо сферообразуване се 
създава възможност за бързо изпълнение на ППП  и съответно 
ускоряване темпа на изпълнение на строителните и монтажните работи 
като цяло. 

 
Фиг. 2.4 Структура и подреждане на елементите на полиуреа 
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 Като цяло системите полиуреа се отличават с добри 
характеристики: втвърдяват се бързо, не съдържат разтворители, 
процеса по поликондензация може да протича и при ниски 
температури, отличават се с висока степен на еластичност. Системите 
полиуреа се основават на полиестер-амини или на амино прекъснат 
полиол. Този полимер е силно реактивен и не се нуждае от катализатор. 
Реакцията протича в рамките на 5-15 секунди, системите се втвърдяват 
и върху студени повърхности, при ниски температури, устойчиви са на 
влага и същевременно нечувствителни към нея [52]. Тъй като не 
съдържат разтворители, системите полиуреа имат предимства относно 
отделянето на емисии и на практика не отделят органични летливи 
вещества - VOC. 
Съществуват две групи полиуреа: първата, която е чиста, без примеси, а 
другата група е хибридна т.е. смесена с "В" компонента na полиуретанa. 
 Някои от основните предимства на ППП на база полиуреа са [110]: 
възможност за постигане на висока производителност и респективно 
съкращаване сроковете за изпълнение; изпълнение на непрекъснато, 
безфугово покритие; 100% сухо съдържание на сухо вещество и 
покриване на изискванията за VОС; висока еластичност; устойчивост 
на високи температури; устойчивост на разтворители, киселини и 
алкални съединения; сравнително добра устойчивост на износване; 
непроницаемост за течности и газове; полимеризация при широк 
диапазон от температури (от –4 °C до +135 °C) и др. Друго предимство 
е, че системата полиуреа не е чувствителна към влагата и обикновено 
не предизвиква отделяне на мехурчета с въглероден двуокис („А” и „Б” 
компоненти реагират заедно по-бързо отколкото „А” компонент може 
да реагира с влагата или водата) и респективно не предизвиква 
разпенване на продукта. Това свойство е полезно при полагане в 
условия на повишена влажност.   
 Недостатъка на полиуреите е, че се втвърдяват много бързо, което 
ги прави не особено подходящи за някои приложения, които изискват 
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гладка повърхност. В сравнение с покритията на база полиуретанови 
смоли например, покритята на база полиуреа са с по-ниска 
износоустойчивост и по-ниска устойчовост на UV-лъчи. 
 
 Метил метаакрилатни смоли 
 Метил метаакрилатните покрития са широко използвани при 
изпълнението на подови покрития както в закрити помещения, така и 
при открити площадки, изложени на слънчева радиация, температурни 
промени и механични натоварвания. Продуктите са с нисък вискозитет, 
близък до този на водата. Смолите съдържат ускорител на 
втвърдяването, който се прибавя преди обработка на материала. 
Отличителната им характеристика е високата скорост на набиране на 
якост. Няколко часа след нанасяне на покритието е възможно 
преминаване, а пълна експлоатация се постига след 24 часа. Също така, 
те позволяват полагане дори и при отрицателни температури. 
  Многокомпонентната метил метаакрилатна смес се състои от  
метил метакрилат като процентното му съдържание варира от 50 до 
100% според химичните елементи в компонент "А". Реакцията на метил 
метаакрилатните (ММА) покрития се осъществява чрез радикалова 
полимеризация, като в рамките на един час след началото се постига 
почти 100%-во  втвърдяване на системата. Характерно е, че 
нереагиралите части на материала не могат да се отделят от системата. 
Тези системи се използват също за импрегниране и обновяване на 
повредени и/или изложени на различни влияния бетонни повърхности. 
ММА покрития са приложими за осигуряване устойчивост  при 
екстремни въздействия, характерни при промишлените среди.  

Втвърдители за ММА покрития - за втвърдяването на акрилатни 
естери или полиестеракрилати служат главно прекиси, като източници 
на радикали и амини или соли на метали с променлива валентност като 
инициатори на разпада на прекиса [29]. 
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  Системата включва и компонент "B" (втвърдител), съдържащ1, 1'-
(п-толиламино)  дипропанол-2  и  компонент "C" (пълнител)  N, N-
диметил-р-толуидин (0.5 - 2.5%). 
 
 

 
Фиг.2.5 Структура и подреждане на елементите на метил  

метаакрилатните смоли 
 

    Някои от основните предимства на ППП на база метил 
метаакрилатните смоли са [115]: втвърдяват се за 1 час; възможност за 
пълно втвърдяване при ниски температури до -30°С; висока 
устойчивост на UV въздействие - за вътрешна и външна употреба; 
добра химическа, механична и температурна устойчивост; много добра 
износустойчивост (по-добра от ППП на база епоксидни и 
полиуретанови смоли); не променят цвета си под действието на UV-
лъчи; добра адхезионна якост към стар и нов бетон. 

 Основните недостатъци на този тип ППП се състоят в това, че като 
цяло получения продукт има склонност към крехко разрушение, 
предвид малкото отворено време за работа е необходимо работниците 
изпълняващи технологичните операции да бъдат с висока 
квалификация,  необходимо е също осигуряването на добър обмен на 
въздуха в помещенията. 
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Таблица 2.3 Физико-механични характеристики на подови покрития на 
база метил метаакрилатни  смоли  

Характеристики 
Стандартизиран метод 

за изпитване 
Стойност 

Якост на натиск БДС EN 13892-2 ~ 40 N/mm2 
Якост на огъване БДС EN 13892-2 ~ 25 N/mm2 
Якост на сцепление с 
основата 

БДС EN 13892-8 > 1.5 N/mm²  

Температурна 
устойчивост 

- 60-80 ˚С 

Якост на опън БДС EN 1542:2002 10-20 N/mm2 
 
 Полиуретан-циментови покрития 

 Полиуретан-циментовите покрития представляват  
многокомпонентни, вододисперсни ППП с високо съдържание на смола 
модифицирана с цветен полиуретан, съдържаща цимент и добавъчни 
материали. Подходящи са за подове, подложени на тежко натоварване, 
абразивно и химическо въздействие. Възможно е изпълнението с 
релефна повърхност, дължаща се на пълнителя, осигуряваща от средно 
до високо съпротивление на хлъзгане на повърхността. Обикновено се 
полагат в дебелина от 4 дo 12 mm. 
 Многокомпонентната полиуретан-циментова смес се състои от 
следните елементи: компонент "А" модифициран полиол-оксидипропил 
дибензоат (2,5 - 25%), компонент "B" (втвърдител) 4, 4'-
метилендифенил диизоцианат ( 35 - 50%), дифенилметандиизоцианат, 
изомери и хомолози  (25 - 35%), О-(р-изоцианатобензил) фенил 
изоцианат (25 - 35%)  и  компонент "C" (пълнител)  калциев алуминат ≥ 
5 <10%. 

Някои от основните предимства на ППП на база полиуретан-
циментови смоли са: висока химическа устойчивост; коефициент на 
температурно разширение от същия порядък като този на бетона, 
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елиминиращ възникването на допълнителни напрежения при 
температурни въздействия; запазване на физико-механичните 
характеристики в широк температурен диапазон (от -40ºC до +120ºC); 
добра якост на сцепление с бетонната основа; не съдържа летливи 
органични компоненти - VOC; добри физико-механични 
характеристики; възможност за полагане в един слой (в зависимост от 
системата); възможност за нанасяне върху пресен бетон на възраст от 7 
до 10 дни (след подходяща подготовка и ако бетона има минимална 
якост на опън 1,5 N/mm2). 

 
Таблица 2.4 Механични характеристики на подови покрития на база 

полиуретан-циментови смеси съгласно  

 
 Епокси-циментови покрития 
 Епокси-цимента е многокомпонентна система, сътсояща се от 
смоли на водна основа и втвърдителна система. Компонент "A" се 
състои от: реакционния продукт бисфенол-А-(епихлорхидрин) и 
епоксидна смола (със средно молекулно тегло ≤ 700), процентно 
съдържание 35 - 50%; бисфенол F-(епихлорхидрин) епоксидна смола 
(със средна молекулна маса ≤ 700), процентно съдържание 10 - 20 % и 
Оксиран, моно- [(C10-16-алкокси) метил]производни, процентно 
съдържание  2,5 - 5%. Компонент "B" (втвърдител) се състои от 3-
аминометил-3, 5, 5 триметилциклохексиламин (1 - 5%) и компонент C-
композиция от пълнители и цементи. 

Характеристики 
Стандартизиран метод 

за изпитване 
Стойност 

Якост на натиск БДС EN 13892-2 >45-50 N/mm2  
Якост на огъване БДС EN 13892-2 >10 N/mm2  
Якост на сцепление  БДС EN 13892-8 > 1.5 N/mm²  
Якост на опън - > 6.5 N/mm2 
Якост на огъване БДС EN 13892-2 >10 N/mm2  
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 Някои от основните предимства на ППП на база епокси-
циментови смеси са [115]: може да се покрива с подово покритие на 
база полимерни смоли 24 часа след полагането (при температура +20ºC 
и 75% отнoсителна влажност); възпрепятства образуването на мехури 
вследствие на осмозата ("blister" ефект) в покрития на база синтетични 
смоли при влажни основи; сравнително бързо  полагане; положения 
слой е паропропусклив; притежават добра химична устойчивост; 
коефициента на температурно разширение е близък до този на бетона; 
много добра якост на сцепление с бетон; висока ранна и крайна якост; 
висока устойчивост към вода и масла; може да се прилага както за 
вътрешна така и за външна употреба; не съдържа органични 
разтворители. 
 Основния недостатък е сравнително високата цена на крайния 
продукт. Поради тази причина е препоръчително да се използва само в 
случаите, когато е необходимо да служи за междинен пласт при 
изпълнението на финишни ППП върху бетон на въраст по малка от 28 
дни. 
 

Таблица 2.5 Механични характеристики на подови покрития на база 
епокси-циментови смеси 

Характеристики 
Стандартизиран метод 

за изпитване 
Стойност 

Якост на натиск БДС EN 13892-2 >45 N/mm2  
1 ден  ~ 15 N/mm2 

7 ден  ~ 50 N/mm2 

28 ден  ~ 60 N/mm2 

Якост на огъване БДС EN 13892-2  

7 ден  ~ 11.1 N/mm2 

28 ден  ~ 14 N/mm2 
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 2.2 Добавъчни материали 

 Вторият основен компонент на полимерразтворите е дисперсната 
фаза - добавъчните материали, които заздравяват макроструктурата на 
матрицата и на композиционния материал (полимерразтвора). Съгласно 
действащите европейски стандарти, добавъчните материали с диаметър 
по-малък от 63 µm се наричат пълнители [13]. Влагането им също така 
дава възможност за намаляване себестойността на продуктите.  
 Влиянието им върху свойствата на разтвора зависи от техния 
химически състав, дисперсността и формата на частиците, 
термодинамичния потенциал на повърхността, процентното им 
съдържание в полимерната композиция, степента на умокряне на 
повърхността им от полимерното свързващо вещество и др. 
 Класификация на пълнителите може да се извърши по различни 
показатели: 

- в зависимост от химичния състав - минерални и с органичен 
произход; 

- в зависимост от геометричната форма - влакнести и 
прахообразни; 

- в зависимост от структурата - плътни и порьозни; 
-в зависимост от химичната устойчивост - киселиноустойчиви, 

алкалоустойчиви, универсални и др. 
 Според деформационния модул пълнителите биват: 

- с различен деформационен модул от свързващото вещество; 
- с приблизително еднакъв деформационен модул с този на 

свързващото вещество (прахове или гранули от полимерни материали). 
 В зависимост от вида и нужните свойства на ППП, могат да се 
използват различни видове пълнители. Например: за пълнители при 
меките полиуретанови покрития могат да се използват каучукови 
мленки, поливинилхлорид на прах, глобули от пенополиетилен и др. 
Полученият продукт е с минимални вътрешни напрежения и е 
достатъчно деформативен и устойчив на износване. Такива са 
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настилките на спортни съоръжения, атлетически писти, баскетболни и 
тенискортове и други. В друг случай разглежданите пълнители са 
киселинноустойчиви брашна (кварцово, диабазово, базалтово, 
андезитово и др.). В този случай разликата в Е-модулите на 
полимерната матрица и пълнителя са големи, но матрицата е по-
деформируема и поема (погасява) възникналите напрежения. По този 
начин се получава повишена якост на натиск, удар и устойчивост на 
износване на ППП. Такива са саморазливните подови настилки от 
полиуретанови еластомери [30].  
 Понастоящем, най-голямо приложение намират пълнителите от 
кварцов пясък [74].  Пясъците могат да бъдат разпределени в 18 
категории, като същите са представени на фиг. 2.6. Анализирайки 
видовете пясъчни частици е видно, че колкото е по-закръглена формата, 
толкова е по-ниска повърхностната площ на единица обем 
(специфичната повърхнина) спрямо по-ръбестите частици пясък за една 
и съща категория. Полимерната смола действа като смазка между 
частиците и по тази причина, по-ниската повърхностна площ на зърната 
с по-закръглена форма предполага по-малко количество смола в 
полимерната композииция, отколкото по-ръбестите частици. 
 Освен това заоблените пясъци, поради тяхната форма, спомагат за 
по-голяма подвижност на сместа и следователно за подобряване на 
„разливността” на саморазливните състави. Но следва да се има 
предвид, че именно поради тези причини, заоблените пясъци не са 
удачни за  системи, където свличането е нежелателно (продукти за 
полагане върху вертикални повърхности, направа на холкери и др.). 
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Фиг.  2.6 Класификация на пясъците в зависимост от тяхната форма [74] 

 
 Поради високата повърхностна площ на единица обем, много 
финните размери на частиците, водят до високи съотношения на смола-
пълнител, като в резултат  се формират меки лепкави смеси, които са 
трудно обработваеми. Големите размери на частиците позволяват 
високи съотношения на пълнителя спрямо теглото, лесни са за 
полагане, но са склонни до образуване на порьозни композиции. За 
успешното постигане на необходимите свойства на полимерразтвора, 
от съществено значение е да се комбинират пълнители с различни 
размери и форми. 
 В определени случаи в практиката намират приложение и 
специални добавъчни материали: 
 a) боксит - използва се като декоративен материал в мозаечните 
полимерни покрития, а също и като повърхностен елемент на 
композицията, повишаващ съпротивлението на хлъзгане; 
 б) калциниран кремък - използва се като декоративен материал в 
мозаечните полимерни покрития, а също и като повърхностен елемент 
на системата, повишаващ съпротивлението на хлъзгане; 
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 в) корунд - материал за подобряване полимерните композиции,  в 
т.ч. устойчивостта на износване и съпротивлението на хлъзгане, но се 
прилага само в определени случаи поради високата му цена; 
 г) гранит - използва се като декоративен материал в мозаечните 
полимерни покрития, а също и като елемент, повишаващ 
съпротивлението на хлъзгане, като се счита, че той е най-икономически 
изгоден за тези цели; 
 д) летливи пепели - лек агрегат използван като пълнител за 
всякакъв вид полиемерни покрития. С влагането му проницаемостта и 
абсорбцията на вода и течнисти в композицията се увеличава и поради 
тази причина те обикновено се използват за направа само на 
изравнителни слоеве; 
 е) антистатични агрегати - алуминиев прах, графит и въглерод се 
влагат при изпълнението на антистатични покрития, но включването им 
не гарантира задължително осигуряване на желаните свойства и 
проектирането на композициите трябва да се извършва с повишено 
внимание. 
 
 2.3 Пигменти и оцветители 

 За оцветяване на полимерните композиции се използват главно 
светлоустойчиви, киселино- и алкалоустойчиви пигменти, които освен 
висока покривност не трябва да влияят на процесите на втвърдяване на 
свързващото вещество. При изработване на саморазливните подови 
покрития, поради въвеждане на понизители на повърхностното 
напрежение е възможна появата на т.нар. "лифтинг ефект", изразяващ 
се в сегрегиране на пигментите според тяхната плътност.  

Приложение намират най-вече железни окиси, които могат да 
бъдат предварително смесени към смолата или да се доставят в отделна 
опаковка и да се добавят по време на приготвянето на разтвора. 
Специално при полиуретановите композиции, пигментите могат да се 
въведат в полиолния компонент. Като цяло, основно се използват: 
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 -бели пигменти - титанов двуокис, рутилова модификация; 
 -металоокисни пигменти - железооксидни червени, жълти и черни, 
зелена хромовооксидна [29]. 
 Понастоящем производителите на ППП предлагат покрития 
епоксидни и полиуретанови и метил метаакрилатни смоли в почти 
всички цветове по RAL. ППП на база полиуретан циментова 
композиция обаче се предлагат в по-ограничени (максимум 8) цветови 
варианти. На фиг. 2.7 и фиг. 2.8 са представени варианти на цветовите 
възможности за епоксидни покрития и покрития на база полиуретан-
цимент, предлагани от някои от водещите производители. 
 

     
 

Фиг. 2.7 Част от цветовите възможности за изпълнение на полимерни 
подови покрития [102] 
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Фиг. 2.8 Цветови възможности за изпълнение на полимерни подови 

покрития на база полиуретан-цимент [86] 
 
 2.4 Добавки регурилащи вискозитета 

 Регулирането на вискозитета  на свързващото вещество и на 
невтвърдилата се полимерна смес е от съществено значение за 
свойствата му. По вида на въздействието добавките се делят на две 
основни групи: втечнители и тиксотропни добавки. 
 Втечнители. Те намаляват повърхностното напрежение на 
смолата и са активни в неводни среди. Втечнителите увеличават 
мокряемостта на основата от полимерразтвора, като по този начин 
стенният ъгъл на мокрене се увеличава и сместа се разлива леко върху 
основата. Втечнителите са особено  необходими  при направа на 
саморазливни подови покрития. Използват се алкохолни съединяния и 
различни видове масла, но използването на органични разтворители 
понастоящем е забранено. 
 Тиксотропни добавки. Имат за цел да повишават вискозитета на 
полимерната композиция преди нейното втвърдяване. Такива добавки 
се поставят при нанасяне на полимерразтвори по вертикални 
повърхности (облицовки) на стени; изпълнение на холкери; при 
полагане на саморазливни подови настилки върху наклонени 
повърхности; запълване на фуги; направа на шпакловки по повърхности 
с по-големи наклони към сифони, канали и др.; нанасяне на шпакловки 
върху армиращи тъкани и др. При полимерните композиции могат да се 
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прилагат следните тиксотропни добавки: Аеросил, Аеросил М, 
бутилстеарат, микродиломит, каучуково брашно, поливинилхлорид на 
прах и др.[30]. 
 
 2.5 Добавки със специално предназначение 

 Водоотниматели. Употребяват се главно при полимерни 
композиции, в които свързващото вещество или негов компонент 
реагира с влагата чрез отделяне на нежелани продукти - например 
полиуретанови разтвори.  

Диспергатори. Те са повърхностно активни вещества, обикновено 
нейоногенни или катионактивни, които се прибавят за равномерно 
умокряне на пълнителите от смолните компоненти и пластификаторите. 
 Пластификатори. Прибавят се към свързващото вещество за 
регулиране на деформационните му свойства. Обикновено се използват 
фталатни естери (диоктилфталат, дибутилфталат) и хлорпарафин. Най-
често пластификатори се добавят към епоксидните смоли. 
 Специални и модифициращи добавки. Към тази група се 
определят добавки, които или придават специално свойство на 
полимерната композиция, или модифицират определено свойство в 
желаното направление [25]. Такива добавки например се изпозват за 
повишаване химическата устойчивост на полимерните покрития. 
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 ГЛАВА 3 НЯКОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОЛИМЕР 
РАЗТВОРИТЕ ИЗВЪРШЕНИ У НАС В БЛИЗКОТО МИНАЛО 

 
 В нашата страна до 1990г. са извършени редица изследвания и 
проучвания на свойствата на полимерните композитни материали. 
Изследванията са извършвани главно в НИСИ, като в тази глава е 
направен опит да бъдат представени в обобщен вид някои от 
разработките имащи отношение към полимерразтворите и в частност 
полимерните подови покрития. При разработването на главата са 
използвани основно трудове и публикации на Н.Гудев, както и на екипа 
работил под негово ръководство [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. 
 
 3.1 Вискозитет 

 Вискозитетът е основа технологична и реологична  
характеристика на полимерните композитни материали, която определя 
начина на смесване и полагане. Характерно за полимерните разтвори е 
това, че вискозитетът силно заивиси от степента на напълване на 
композицията с добавъчни материали, от температурата, от вида и 
количеството на втвърдителя. Времето за обработка на разтворите за 
полимерни подови покрития като цяло е късо и от един момент започва 
рязко да се увеличава, с което се намалява възможността за 
технологична обработка на приготвените или вече положените 
разтвори. Вискозитетът или вътрешното триене зависи от силите на 
сцепление между отделните молекули или част от тях и се проявява 
само при движение на оделните слоеве от течността един спрямо друг.  
 Известно е, че при нютонови течности вискозитетът е постоянен 
при постояннна температура и ламинарно изтичане и се описва със 
закона на Пуазой. Колоидните разтвори, към които се отнасят и 
разтворите за полимерните покрития не се подчинават на този закон, 
тъй като структурният вискозитет, характерен за тях, нарушава 
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нормалното изтичане. Разтворите за ППП следва да се разглеждат като 
ненютонови течности, чиято характеристика като пластично вискозна 
система се дава с уравнението: 
 

(3.1)    ,
dx
dvP 01 ητ =−   

 
 където: Р1 е граничното напрежение на хлъзгане; 
 - τ - граница на течливост; 
 - η - коефициент на пластичен вискозитет; 

 - 
dx
dv - градиент на скоростта на деформация. 

 
 Вискозитетът на чисти смоли или слабо напълнение състави (само 
с тиксотропни добавки) може да се измерва с ротационен вискозиметър 
или реовискозиметър на Хьоплер. Вискозитетът на напълнениете 
композоциии се измерва с различи специализирани прибори: коничен 
пластометър на Ребиндер, Дебройн, автоматичен пенетрометър и др. 
Изследванията в областта показват, че съществено влияние върху 
вискозитета на полимерните композиции оказват: 
 - количеството на добавъчните материали и пълнителя; 
 - повърхностноактивните добавки; 
 - температурата на основата, температурата на въздуха и на 
сместа; 
 - вида на добавъчните материали и пълнителя върху структурата 
на полимерната композиция и вискозитета. 
 При увеличаване на количеството на добавъчните материали и 
неговата дисперсност се променя вискозитетът на сместа, като при 
определени критични стойности за добавъчните материали се 
получават смеси с най-добро умокряне и съответно разпределение на 
добавъчните материали. При по-нататъшното повишаване на 
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количеството на добавъчните материали вискозитетът бързо нараства. 
Принципно влагането на дисперсен пълнител с размери по-малки от 63 
µm води до по-висок вискозотет на полимерната смес, отколкото 
влагането на добавъчни материали с по-големи размери.  
 

Фиг. 3.1 Влияние на дисперсността 
на добавъчните материали върху 

вискозитета 
1-фракция 0,1-0,3mm;  

2-смес с 40% дисперсен пълнител 

Фиг. 3.2 Влияние на количеството на 
финодисперсния пълнител върху 

вискозитета 
1-полиуретан;  

2-епоксидна смолa 
  
 Установено е, че при влагане на добавъчни материали с 
определена зърнометрия, които не съдържат фракции от финодисперни 
пълнители, вискозитетът се променя по-малко с нарастването на 
количеството на пълнителя. По тази причина, при саморазливните 
подови покрития например, се използва точно определен фракционен 
състав на добавъчните материали и финодисперсния пълнител, които 
позволява бързо и пълно разтичане.  
 Повърхностноактивните вещества (ПАВ) оказват, макар и в малки 
количества, съществено влияние върху вискозитета на полимерните 
композиции. Понастоящем въвеждането на повърхностноактивни 
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вещества става чрез разтварянето им в свързващото вещество. Друг 
метод, който се е използвал в миналото е чрез обработка на 
повърхността на пълнителите с ПАВ. Влагането на такива вещества, 
освен понижаване на вискозитета води и до повишаване на адхезията 
между полимерната смола и добавъчните материали, което е 
предпоставка за постигане на по-висока механична якост и химическа 
устойчивост. Добавката на парафиново масло и други втечнители на 
база първични алифатни амини се използва в различни рецептурни 
състави за епоксидни и полиуретанови смоли. На фиг. 3.3 е показано 
влиянието на различни ПАВ върху вискозитета в зависимост от 
количеството на добавъчните материали.  
 

 
Фиг. 3.3 Условен вискозитет на саморазливни подови покрития в 

зависимост от количеството на пълнителя 
1-епоксидна смола с парафиново масло; 2- епоксидна смола с втечнител;  

3 - полиуретанова смола 
 
 От технологична гледна точка трябва да се отчита това, че 
вискозитета на сместа оказва съществено влияние върху разливността 
на саморазливните покрития. Степента на саморазливане освен от 
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вискозитета на основната смес и от вида и количеството на добавъчните 
материали, зависи също от вида на основата, нейната обработка и 
подготовка. Съществено влияние оказва и вискозитета на адхезионния 
грунд. На фиг. 3.4 е представена  разливността на подово покритие на 
база епоксидни смоли върху различно грундирани основи.  
 

 
Фиг. 3.4 Разливност на полимерно подово покритие на база епоксидни 
смоли при 20оС положено върху грундирани по различен начин основи 
1-двукратно грундира основа с грунд с вискозитет 12s; 2- двукратно 
грундира основа с грунд с вискозитет 10s; 3 - еднократно грундирана 

основа; 4-негрундирана основа 
 
 Наблюдава се, че разливността на смесите за епоксидни подови 
покрития върху негрундирани основи е по-ниска, отколкото тази върху 
основи с положен грунд. Обяснение за това дава анализа на явлението 
умокряне. Количествена мярка за умокрянето, т.е. степента на умокряне 
е т.нар. ъгъл на умокряне (�). Той възниква в мястото на срещата 
между три фази, от които поне две са флуидни [40].  
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Фиг. 3.5 Схематично представяне на капка течност върху твърда повърхност 

в газова среда 
 

 В точката А от линията на контакта между трите фази са показани 
посоките и големините на трите действащи повърхностни напрежения 
γ12, γ23 и γ13, както и резултантната сила f, получена при проектирането 
на силата  γ12 върху умокряемата повърхност. Колкото по-добро е 
умокрянето, толкова по-малък е ъгъла на умокряне и обратно.  
 Известно е също, че повърхността на реалните тела (в случая 
основата за полагане на ППП) се характеризира с микрорелеф, 
представляващ сложно и хаотично разнообразие от максимуми и 
минимуми. Изследвания върху определянето на стенния ъгъл на 
умокряне на епоксидни смоли, върху основи с различна грапавост 
показват, че степента на умокряне зависи съществено от грапавостта. 
При основи с по-голяма грапавост, повърхностните напрежения са по-
високи, ъгъла на умокряне е по-голям и респективно степента на 
умокряне е по-ниска [23]. На фиг. 3.6 са представени някои снимки от 
това изследване, което проследява изменението на ъгъла на умокряне 
през определен период от време.  
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t = 0 s     � = 75о 

 

 
t = 30 s     � = 37° 

 
t = 10 s     � = 60° 

 

 
t = 90 s     � = 36° 

 
t = 20 s     � = 47° 

 
t = 120 s     � = 35° 

Фиг. 3.6 Изменението на ъгъла на умокряне � за епоксидни смоли при 
измервания през определено време t [23] 

 
 3.2 Напрежения от свиване при втвърдяване 

 Свиването при втвърдяване на циментните бетони и разтвори е 
прието да се изразява с термина съсъхване. Под съсъхване се разбират 
процесите на намаляване на обема на бетона при престояване във 
въздушна среда вследствие на хидратационните процеси между 
цимента и водата (контракционно съсъхване), карбонизацията на 
Ca(OH)2 в циментовия камък под действието на СО2 от въздуха 
(карбонизационно съсъхване), изменението на водното съдържание във 
втвърдения бетон (влажностно съсъхване) [51]. При 
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полимерразтворите, свиването (съсъхването) включва всички 
деформационни промени, свързани с изграждането на пространствената 
структура на смолата (омрежване, уплътняване, повишаване на 
порадъка). Причините за намаляване обема на полимера са сближаване 
на молекулите при преминаване от течно в твърдо състояние и 
изпаряване на летливите компоненти. Теоретично общата свиваемост 
на термореактивните синтетични (полимерни) смоли се представя с 
формулата 
 
 (3.2)    ic SSS +=   
  
 където S е общата свиваемост на термореактивните полимерни 
смоли; 
 Sc - контракционно свиване вследствие сближаването на 
молекулите; 
 Si - свиването вследствие изпаряването на летливите компоненти. 
 Всеки един от двата компонента на общата свиваемост се 
изчислява по формули (3.3) и (3.4). 
 

 (3.3)    
C

P

O

c V
V

.
V

VS Δ
= , 

 където ΔV е изменнеието на обема на полимера след втвърдяване; 
 VO - обем на молекулата на полимера; 
 VP - обемно съдържание на полимер в композита; 
 VC - обем на композита.  
 

 (3.4)    100.
V
V

S FC
i = , 

 където VFC е обемното съдържание на летливи компоненнти; 
 V - обемът на полиемрана композици. 
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 Резултати от експериментални изследвания показват, че обемната 
свиваемост е различна за различните видове полимерни смоли. Така 
например за акрилатни смоли е 6-8%, за епоксидни смоли е 2-3,5%, за 
ненаситени полестерни смоли е 8-12%, за полиуретанови смоли е 5-7% 
и т.н. Въпреки, че тези обемни промени са сравнително големи като 
стойност, част от тях се извършват в началото на процеса на 
полимеризация, когато смолата е в течно и пластично състояние и 
реално те не предизвикват напрежения. С напредване на процеса на 
полимеризация обаче, структурата на композита става тримерно 
вкоравена, нараства модулът на линейна деформация, а с това и 
вътрешните напрежения, вследствие на продължаващите обемни 
изменения в структурата. Друга причина за възникване на напрежения в 
напълнените с добавъчни материали полимерни композиции са 
създадените твърди надмолекулни структури и тяхната висока адхезия 
с добавъчните материали. Тези фактори пораждат съсъхвателни 
напрежения, развитието на които във времето е представено на фиг.3.7.  
 

 
Фиг. 3.7 Общ вид на диаграмата на напреженията от съсъхване 

 
 Отначало в полимерния композит се появяват съсъхвателни 
напрежения, които в определен къс период от време (х=1-2 часа) 
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стремително нарастват и достигат своя максимум. За определен период 
от време (y=2÷24 часа) запазват своята стойност, докато започне 
релаксацията на напреженията (z>24 часа) при постоянни външни 
фактори. Тези напрежения реално представляват остатъчни 
напрежения, като могат да бъдат променени вследствие на последващо 
квазистабилно състояние, породено от механични и температурни 
въздействия върху пода. Поради това, че временните напрежения са по-
големи от остатъчните, те могат да предизвикат нарушения в 
монолитността на покритието, изразяващи се във възникването на 
пукнатини. Именно поради тази причина, правилно проектирания 
състав на полимерните композиции с цел намаляване на свиваемостта е 
от съществено значение. От друга страна, остатъчните напрежения 
съществуват и през време на експлатационния период. При 
суперпониране с напрежения породени от механични, температурни 
или химични въздекствия е възможно компрометиране на ППП.  
 Намаляването на вътрешните напрежения може да се постигне 
чрез намаляване на свиваемостта или чрез понижаване на модула на 
линейна деформация. Изследвания провеждани с епоксидни смоли и 
различни видове добавъчни материали показват, че именно разликите в 
свиваемостта и модула на линейна деформация оказват съществено 
влияние върху характеристиките на втвърдения композит.  
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Фиг. 3.8 Зависимост между количеството на пълнителя и характеристиките 

на полимерразтвор на база епоксидни смоли 
 

 Представените на фиг. 3.8 заисимости показват, че с определено 
увеличаване количеството на добавъчните материали якостта на опън R 
и модула на еластичност E се увеличават, а свиваемостта S и 
коефициента на топлинни деформации αt намаляват. Видно е, че 
комплексно погледнато, характеристиките на композита имат 
оптимални значения при влагане на от 100 до 270% добавъчни 
материали (в теглови части спрямо теглото на смолата). 
 Други фактори, които оказват влияние върху съсъхвателните 
напрежения са температурата на втвърдяване и дебелината на 
покритието. С повишаване на температурата напреженията се 
увеличават рязко през първите два-три часа. Предвид на това, че за този 
период от време полимерния композит не е достигнал определените 
стойности на механичните си характеристики, то е възможно да се 
получат нежелани деформации и компрометиране на изпълнението. На 
фиг. 3.9 са представени снимки от обследване на компрометирано 
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подово покритие. При извършване на обследването се установи, че по 
повърхността на полимерното подово покритие се наблюдава 
наличието на пукнатини. Освен това бяха констатирани и участъци с 
димаметър до 10 cm, които са без сцепление с основата (издуване на 
положеното покритие), като всички пукнатини са локализирани именно 
в тези участъци.  Анализа на причините показа, че констатираните 
дефекти се дължат на комплекс от фактори, изразяващи се в полагане 
на разтвора за подовото покритие при високи температури на основата, 
високи температури на въздуха и директно слънцегреене. 
 

  
Фиг. 3.9 Компрометиране на полимерно подово покритие положено при 

високи температури на основата, въздуха и директно слънцегреене 
 
 Както беше отбелязано по-горе, друг фактор, който оказва 
влияние на съсъхването е дебелината на покритито. Дебелината реално 
рефлектира върху съпротивителния момент на напречното сечение. 
Колкото по-голяма е дебелината на покритието, толкова по-големи са и 
съсъхвателните напрежения при равни други условия. Така например, 
подово покритие с дебелина 2 mm и определено съдържание на 
добавъчни материали може и да не се отдели от основата, но при 
увеличаване на дебелината до 6-8 mm (при същото количество 
добавъчни материали) е възможно да се предизвика отлепване от 
основата поради по-високата стойност на съсъхвателните напрежения.  
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При оценката на напрегнатото състояние на полимерните подови 
покрития от съсъхвателни деформации следва да се отчитат не 
абсолютните стойности на съсъхването, а компоненнтите свързани с 
напреженията (фиг. 3.10).  

 

 
Фиг. 3.10 Схема на компонентите на съсъхването при полимерни подови 

покрития [31] 
1-бетонна основа, 2-полимерно подово покритие, 3 - адхезионен грунд 

 
 Компонентите свързани с напреженията могат да се изразят със 
следната зависимост [31]: 
 

(3.5)    
3

)tg.K(.2 df αεε
ε

+−
= , 

 
 Откъдето опънните напрежения представляват: 
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 където εf  е компонент на съсъхването при свободни деформации; 
 εд - компонент на съсъхването при ориентирани по дадено 
направление деформации; 
 α - ъгъл на завъртане на сечението при деформиране; 
 Ер - модул на еластичност на полимерното покритие 
 μ - коефициент на Поасон. 
 
 3.3 Механизъм на деформиране и разрушаване на 
полимерните покрития 

 Полимерразтворите и полимербетоните като цяло се 
характеризират с по-големи деформации при натоварване в сравнение с 
циментовите бетони. Това се дължи основно на свойствата на 
полимерния компонент, но зависи и от вида на полимера. Така 
например при натоварване на линейни (термопластични полимери) се 
проявяват еластични, високоеластични и вискознотечливи деформации, 
докато при пространствените (термореактивни) полимери се развиват 
еластични и високоелатсични деформации [52]. Характерната крива на 
деформации на термореактивни материали е представена на фиг. 3.11. 
 

 
Фиг. 3.11 Крива на деформации на термореактивни полимери 
а - еластични деформации, b - високоеластични деформации 
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 При разтоварване еластичните и високоеластичните деформации 
се възстановяват, като остатъчните деформации се обуславят предимно 
от вискозното течене. От това следва, че термореактивните полимери и 
в частност полимерните подови покрития би трябвало да бъдат без 
остатъчна деформация след разтоварване. В действителност при тях 
обаче се наблюдава остатъчна деформация, която може да се дължи на 
частично разрушение на напречните връзки и наличие на течна 
пространственоомрежена фаза (непълна полимеризация).  
 Характерно е, че при продължително действие на натоварването, 
преградите между отделните микропукнатини се разрушават и те се 
превръщат в голяма основна пукнатина, по която става разрушението 
на сечението. По отношение механизма на разрушение съществуват и 
някои специфични особености: 1) при постоянно натоварване в 
структирата на покритието възникват микропукантини, чиято обща 
концентрация е от 1014 до 1015 cm-3. Разрушаването започва при a/L≤3, 
където а е разтоянието между най-близките краища на пукнатините, а L 
е дължината и съответно диаметъра на една пукнатина; 2) когато 
започне разрушаването под действие на външен товар, 
микропукнатините се образуват първо в дефектите в обема на 
полимерния композит и след това започват да се разпространяват. При 
това разпространение пукнатината среща или зърно на пълнителя 
(който е с по-високо якостни и деформационни характеристики) или 
контактния слой, който ги обвива (характеризиращ се с висока 
адхезионна якост). По този начин необходимата работа за разрушаване 
в зоната на пълнителя се повишава (фиг. 3.12), с която се обяснява и 
повишаването на якостта при добавяне на съответното количество 
добавъчни материали и пълнители; 3) деформирането на 
полимерразтворите преминава през следните стадии - възникване на 
еластични деформации, възникване на ограничени деформаци от 
вискозно течене, високоеластични деформации. 
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Фиг. 3.12 Развитие на пукнатина в зоната на добавъчните материали или 

пълнителя 
1- зърно на пълнителя; 2 - надмолекулни образувания;  

3 - микро и макропукнатини 
 
 От съществено значение за осигуряване дълготрайността на 
полимерните подови покрития, подложени на механични въздействие е 
тяхната дълговременна якост, деформирането и разрушаването им. От 
многобройни изследвания е установено, че дълговременната якост и 
дълговременният еластичен модул на полимерразтворите са около 50-
55% от техните кратковременни стойности. Времето, за което се 
получава разрушение на сечението, може да бъде определено по 
формулата 
 

 (3.7)    T.K
.Uo

e.0
σγ

ττ
−

= , 
 
 където τ е времето за разрушение на сечението на покритието; 
 σ - напрежение, при което настъпва разрушение на сечението на 
покритието; 
 Uo и τo - константи характеризиращи материалите; 
 γ - структурен коефициент; 
 Т - абсолютна температура; 
 К - универсална газова константа. 
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 Известно е, че деформациите в композиции на база полимерно 
свързващо вещество се развиват при  R/Rk>0,5 като незатихващи, а при  
R/Rk≤0,5 като затихващи, като R е реалното натоварване, а  Rk е 
максимално допустиното кратковременно натоварване.  
 Освен механичните въздействия върху пода, върху механизмите за 
разрушение и деформиране на полиемерните подови покрития влияние 
оказват също и наличните агресивни среди водещи до корозионни 
процеси, температурата, степента на полимеризация, вида на смолата и 
др. 
 
 3.4 Структура и технологични особености на полимерните 
покрития 

 Както беше дискутирано в Глава 2, основните елементи на 
композициите за изпълнение на полимерни подови покрития се състоят 
от смола, втечнители, втвърдители, пигменти и добавъчни материали. 
Механичните характеристики на ППП основно зависят от следните 
фактори: степен на напълване на свързващото вещество - отношение 
свързващо вещество:добавъчни материали; дисперсност на 
добавъчните материли (специфична повърхнина - m2/g); физико-
химична активност на повърхността на пълнителя; структура и степен 
на втвърдяване на свързващото вещество.  
 Разтворите за полимерни подови покрития имат две структури: 
 - макроструктура, създадена от течния полимер, втвърдителя, 
модифициращите добавки и пълнителя (с размери равни на дебелината 
на слоя смола между частиците - 15-100 μm). Прието е комбинацията от 
тези компоненти на системата да се нарича полимерното свързващо 
вещество; 
 - микроструктура, създадена от полимерното свързващо вещество 
и добавъчните материали с размер на зърното над 63 μm. 
 Следователно разтворите за ППП имат макроструктура от 
полимерно свързващо вещество и добавъчни материали (характерна за 
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покритията с дебелина повече от 1 mm) или могат да се прилагат само 
като свързващо вещество (характерна за тънкослойните покрития с 
дебелина до 1 mm). Тук следва да се има предвид, че част от 
използваните в практиката системи, предназначени за изпълнение на 
тънкослойни покрития, също са напълнени с известно количество 
пълнители, като респективно този разтвор трябва да се разглежда като 
полимерно свързващо вещество (микроструктура). 
 Макроструктурата на полимерните подови покрития представлява 
максимални уплътнена структура на добавъчните материали и 
пълнителите, разпределени в матрицата на полимерното свързващо 
вещество. Макроструктурата зависи в голяма степен от плътността на 
повърхностната "опаковка" от свързващо вещество на добавъчните 
материали. Подовите покрития с по-голяма дебелина се характеризират 
с различна степен на напълване на композицията с добавъчни 
материали. Порьозността на уплътнения пясък с размери на зърната в 
диапазона 0,1-2,0 mm е от порядъка на 33%.  Най-малка порьозност на 
полимерната композиция се постига при използване на 
полифракционни смеси с отношение между размерите на най-голямото 
и най-малкото зърно на добавъчните материали D/d=16, а също и при 
разпределение на отделните групи фракции в порядъка 4:2:1. Ефекта от 
използването на прекъсната зърнометрия може да се разглежда в два 
аспекта - от една страна се намалява раходът на полимер и респективно 
се снижава себестойността на подовото покритие, а от друга страна, 
намаленият разход на смола води до повишаване на коравината и 
намаляване на деформациите при продължително натоварване. 
Използването на добавъчни материали с прекъсната зърнометрия също 
така води и до намаляване на порозньостта до стойности от порядъка на 
3-5%. Тези стойности са характерни за саморазливните подови 
покрития.  По правило високонапълнените композиции (с отношение 
свързващо вещество:добавъчни материали повече от 1:4) се 



Полимерни подови покрития 
 

 63 

характеризират с повисока степен на порозньост. Разходът на 
свързващо вещество може да бъд определен по формулата  
 

 (3.8)    
oa
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.S1
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δγ

+
+

= , 

 
 където V е обемен разход на полимерно свързващо вещество; 
 γа - порьозност на добавъчните материали;  
 Sa - специфична повърхнина на добавъчните материали;  
 δа - дебелина на контактния слой смола покриващ повърхността на 
добавъчните материали. 
 
 Микроструктурата на полимерните подови покрития зависи 
основно от характера и големината на силите на взаимодействие в 
контактната повърхност между смола и дисперсен пълнител (фиг. 3.5), 
съотношението смола:пълнител и вида и интензивността на физико-
химичното взаимодействие в контактния слой. Свойствата на 
микроструктурата зависят от плътността на опаковката на зърната на 
добавъчните материали и разпределението на полимерното свързващо 
вещество между тях. 
 

 
Фиг. 3.5 Контактен слой в полимерната композиция 
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 Редица изследвания, провеждани у нас и в чужбина показват 
съществното влияние на количеството на добавъчните материали и 
пълнителя при една и съща дисперсност върху механичните 
характеристики на полимерните подови покрития. На фиг 3.6 са 
показани зависимости между обемното съдържание на добавъчни 
материали с различна дисперсност и якостта на натиск.  
 

 
Фиг. 3.6 Влияние на обемното съдържание на добавъчни материали и 

якостта на натиск на полимерно подови покритие на база епоксидни смоли 
1-Sa=10 m2/g; 2-Sa=5 m2/g; 3 - Sa=1 m2/g; 4 - Sa=0,1 m2/g; 5- Sa=0,03 m2/g 

 
 От фигурата е видно, че намаляването на специфичната 
повърхнина Sa на добавъчните материали и увеличаването на тяхното 
обемно съдържание води до намаляване якостта на натиск на 
композита. Като оптимални  за нуждите на практиката стойности биха 
могли да се посочат следните стойности - добавъчни материали със 
специфична повърхнина 0,1 m2/g (съответстващ на средни размери на 
частиците от порядъка на 0,25-0,3 mm) и обемно съдържание 40-60%. 
Изследвания от реализирани от Н.Гудев показват, че в зависимост от 
вида на втвърдителя може да се постигне гранично напълване до 70%. 
Зависимости от същия порядък се използват и в момента от водещи 
производители на полимерни подови покрития. Така например в [101], 
за изпълнение на саморазливно полимерно подово покритие с дебелина 
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2 mm се препоръчва съотнощение полимерно свързващо 
вещество:добавъчни материали 1:1 по тегло, което отговаря на обемно 
съдържание попадащо в посочения по-горе диапазон. 
 Един важен фактор за образуване на микроструктурата е 
порьозността. Увеличаването на площа на повърхността на 
добавъчните материали и пълнителите е предпоставка за повишена 
адсорбция на въздух по повърхността им и съответни повишаване на 
порьозността. Порите стават центрове на концентрация на напрежения, 
дефекти в структурата и други, които оказват влияние върхи якостните 
и деформационните характеристики на подовото покритие. Именно 
поради тази причина е необходимо да се вземат конкретни мерки за 
намаляване количеството на въвлечения в разтвора въздух. Това се 
постига чрез една или няколко от следните мерки: деаерация по време 
на изпълнението, използване на бавнооборотни смесители за 
хомогенизиране на рaзтвора и повърхностна обработка на добавъчните 
материали за намаляване на адсорбционната им способност.  
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 ГЛАВА 4. СТАНДАРТИЗИРАНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ 
НА ПОЛИМЕРНИТЕ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 
 
 4.1 Общи положения и изисквания 

 4.1.1 Характеристики на полимерните подови покрития 
съгласно БДС EN 13813 
 Основният европейски стандарт, регламентиращ изискванията към 
подовите замазки и в частност полимерните подови покрития е БДС EN 
13813 Подови замазки и разтвори за подови замазки – Разтвори и 
смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания [15]. Съгласно 
посочения стандарт, характеристиките на полимерните подови 
покрития, които трябва задължително да се изпитат са: 
 -  Устойчивост на износване „BCA” или устойчивост на износване 
от въртящо се колело  
  - Съпротивление на удар; 
 - Якост на сцепление. 
По избор се изпитват, когато е приложимо:  
 - якост на натиск;  
 - якост на огъване; 
 - повърхностна твърдост; 
 - консистенция; 
 - модул на еластичност. 
 И не се изпитват (не е приложимо): 
 - устойчивост на износване „Böhme”; 
 - съпротивление на проникване; 
 - PH стойност. 
 Минималните прагови стойности, които трябва да 
удоволетворяват полимерните подови покрития са: 
 - Устойчивост на износване - ≤ AR1; 
 - Якост на сцепление - ≥ B1,5; 
 - Съпротивление на удар - ≥ IR4 



Полимерни подови покрития 
 

 67 

 В таблици 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10 са посочени 
класовете, техните означения и мерни единици съгласно БДС EN 13831 
Подови замазки и разтвори за подови замазки – Разтвори и смеси за 
подови замазки. Характеристики и изисквания [15]. 

 
Таблица 4.1  Класове на якост на натиск на подови замазки 

Клас C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Якост на 
натиск в 
N/mm² 

5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 

 
 Якостта на натиск се означава с буквата „С“ (от Compresion 
[натиск]), последвана от класа на якост в N/mm². 

 
Таблица 4.2 Класове на якост на огъване на подови замазки 

Клас F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50
Якост на 
огъване в 

N/mm² 
1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 

 
 Якостта на огъване се означава с буквата „F“ (от Flexural 
[огъване]), последвана от якостта на огъване в N/mm². 
 

Таблица 4.3 Класове на устойчивост на износване ВСА за циментови и 
други подови замазки 

Клас АR6 AR4 AR2 AR1 AR0,5
Максимална дълбочина на износване в 

µm 
600 400 200 100 50 
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 Устойчивостта на износване „ВСА“ се означва с букви „АR” (от 
Abrasion Resistance [съпротивление на износване]), последвани от 
максималната дълбочина на износване в 100 µm. 

 
Таблица 4.4  Класове на устойчивост на износване от въртящо се колело за 

циментови и други подови замазки 
Клас RWA300 RWA100 RWA20 RWA10 RWA1 

Количество, 
което се 

износва в см³ 
300 100 20 10 1 

 
 Устойчивостта на износване от въртящо се колело се означава с 
букви „RWA“ (от Rolling Wheel Abrasion [износване от въртящо се 
колело]), последвани от количеството, което се износва в cm³ 
 

Таблица 4.5 Класове на якост на сцепление на подови замазки 
Клас B0,2 B0,5 B1,0 B1,5 B2,0 

Якост на 
сцепление 

N/mm2 
0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 

 
 Якостта на сцепление се означава с буквата „В“ (от Bond 
[сцепление]), последвана от якостта на сцепление в N/mm2. 
 
Таблица 4.6 Повърхностна твърдост на магнезитни и други подови замазки 

клас SH30 SH40 SH50 SH70 SH100 SH150 SH200

Повърхностна 
твърдост в N/mm² 

30 40 50 70 100 150 200 
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 Повърхностната твърдост се означава с букви „SH“ (от Surface 
Hardnes [повърхностна твърдост]), последвани от повърхностната 
твърдост в N/mm² 

 
        Таблица 4.7 Класове на твърдост, определени чрез използване на 
кубове – приложено натоварване 525 N – проникване визмервателни 

единици от 0,1 mm 
Класове на твърдост - условия 

на изпитване 
ICH10 IC10 IC15 IC40 IC100

(22 ± 1)°С; 100mm²; 5h ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15     
(40 ± 1)°С; 100mm²; 2h ≤ 20 ≤ 40 ≤ 60     

   (40 ± 1)°С; 500mm²; 0,5h 
      

15 - 
40 

40 - 
100 

 
Таблица 4.8 Класове на твърдост, определени чрез използване на плочи – 

приложено натоварване 525 N – проникване в измервателни   
единици от 0,1 mm 

Класове на твърдост - условия на 
изпитване 

IP10 IP12 IP30 IP70 

(40 ± 1)°С; 100mm²; 31 min ≤ 10 ≤ 12 (10 - 30) ≤ 70 
 
Таблица 4.9 Класове на твърдост, определени чрез използване на плочи – 

приложено натоварване 317 N – проникване в измервателни  
единици от 0,1 mm 

Класове на твърдост - условия на 
изпитване IP I IP II IP III IP IV 

45 °С; 31,7 mm²; 1 min ≤ 11       
35 °С; 31,7 mm²; 1 min   ≤ 9 ≤ 8 ≤ 30 
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 Съпротивлението на проникване се означава с буква „I“ (от 
Indentacion [проникване]), буква „C“ или „P“ (от Cube [куб] или  Plate 
[плоча]).  
 
Таблица 4.10 Класове на съпротивление на въртящо се колело навсички 

подови замазки 
клас RWFC150 RWFC250 RWFC350 RWFC450 RWFC550

Натоварване в N 150 250 350 450 550 
 
 Съпротивлението на въртящо се колело се означава с букви 
„RWFC“ (от Rolling Wheel Floor Covering [въртящо се колело на подово 
покритие]), последвани от натоварването на въртящо се колело в N. 
 Вземането на проби, изготвяне и отлежаване на пробни тела за 
изпитване се извършва се съгласно изискванията на БДС  EN 13892-
1:2003 Методи за изпитване на подови замазки. Част  1: Вземане на 
проби, приготвяне и отлежаване на образци за изпитване [3].  
 
 4.1.2 Вземане на проби 
 Апаратурата се състои от метален или пластмасов съд или лопата, 
чисти, сухи херметически съдове, които трябва да са в това състояние 
при започване на вземането на проби. 
 Съставът на пробите трябва винаги да е представителен за средния 
състав на материала. В случай на предварително опаковани продукти 
следва да се спазват препоръките на производителя за работа с 
отделните съставни части (компоненти). Протоколът  на изпитването 
трябва да посочва дали взетите проби са локални или обединени. 
Минималното количество от материала за пробата е 5000 g. Ако се 
изисква по-голямо количество от материала за подова замазка, пробата 
трябва да е цяла опаковка от материала. 
 Проби, които е вероятно да се изменят във въздушна среда, трябва 
да бъдат поставени в херметически съдове, например метални кутии, 
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непосредствено след като бъдат взети. При възможност пробните тела 
се изготвят веднага след вземането на пробата от мястото на 
приготвянето на разтвора. Те се изготвят в рамките на времето за 
обработка, посочено от производителя. Изискванията към размера на 
формите или пробните тела са дадени в табл. 4.11. 
            Смесването се извършва при точно спазване на инструкциите на 
производителя при използване на определените пропорции. Ако 
производителят декларира консистенцията на готовия разтвор за подова 
замазка, то тази стойност трябва да бъде постигната. Температурата в 
помещението за изпитване на съоръженията и на материалите (сух 
материал, вода) трябва да е (20 ± 5)0C. Апаратурата за смесване се 
състои от смесител за разтвор в съответствие EN 196-1; смесител за 
бетон (смесител с принудително действие) или друг вид смесител в 
съответствие с инструкциите на производителя.  
 

Таблица 4.11 Размер на формите или пробните тела 

Изпитване  Размер на пробното тяло 

Якост на огъване и на натиск   
EN 13892-2 160 mm x 40 mm x 40 mm 
EN ISO 178 80 mmx 10 mm x 4 mm 
Устойчивост на износване ВСА   
EN 13892-4 500 mm x 50 mm x d 
Устойчивост на износване от 
въртящо се колело   
EN 13892-5 500 mm x 500 mm x d 
Повърхностна твърдост   
EN 13892-6 160 mm x 40 mm x 40 mm 
Съсъхване/набъбване   
EN 13454-2 160 mm x 40 mm x 40 mm 
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Съпротивление на замазки с 
подово покритие на въртящо се 
колело   
EN 13892-7 350 mm x 350 mm x d 
Якост на сцепление   
EN 13892-8 300 mm x 300 mm x d 
Модул на еластичност   

EN ISO 178 
80 mm x 10 mm x 4 mm (за 

предпочитане) 
Съпротивление на удар   
EN ISO 6272 300 mm x 300 mm x d 
 
           4.1.2 Изготвяне на пробни тела: 
           Апаратура 
 Формите за отливане на пробните тела трябва да са произведени 
от стомана или друг материал, който не реагира с разтвора за подова 
замазка; разтворът и формата зависят от вида на изпитването. Формите 
могат да бъдат за едно или повече пробни тела. 
            В случаите, когато подовите замазки трябва да се изпитват върху 
бетонна подложка, бетонът следва да има якост на опън на 
повърхността най-малко 1,5 N/mm2 . Ако производителят на подовата 
замазка е предписал се използва подобряващ сцеплението продукт. Ако 
дебелината на замазкта е повече от 30 mm, не е необходима подложка. 
В стандарта за изпитване може да има допълнителни изисквания за 
подложката (например EN 13892-8 Определяне на якост на сцепление 
[82]). 
        Процедура  
 За почистване на формите се използват приспособления от 
материал, по-мек от материала на формата (например мед или 
дървесина). Вътрешните повърхности на формите трябва да бъдат 
смазани с разделящ материал, за да се предотврати залепването на 
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разтвора. Ако материалът за подовата замазка трябва да се отлее върху 
бетонна подложка, формата трябва да е такава, че да се предотврати 
изтичане. 
 Формата се напълва и уплътнява по един от следните методи: при 
течливи материали за подови замазки формата се напълва с едно 
наливане; при други материали за подови замазки формата се напълва 
на два приблизително еднакви слоя, като всеки слой се уплътнява 
напълно чрез подходяща трамбовка, стръскваща или вибрираща маса. 
Излишъкът от разтвора се отстранява, така че повърхността да е равна и 
да е на едно ниво с горния ръб на формата; ако нито един от горните 
методи не е подходящ, формата се напълва съгласно инструкциите на 
производителя. 

 
           4.1.3  Отлежаване 
           Камерите за съхранение трябва да потдържат температура (20 ± 
2)0C или  (23 ± 2)0C и относителна влажност  (95 ± 5)%, или  (50 ± 5)%. 
Пробните тела трябва да се съхраняват съгласно изисквания за 
изпитване, както е показано в табл. 4.12. 
 

Таблица 4.12 Температура и време на съхранение на пробни тела 
 (възпроизвежда табл. 3 от БДС EN 13892-1) 

Разтвор за 
подова 
замазка 
на база  

Температ
ура на 
съхране-
ние °C 

Време за съхранение (дни) 

във форма извън форма 

камера за 
влажност 

95±5 % Rн

(65±5) 
%Rн 

(50±5) 
%Rн 

(95±5)
%Rн 

(65±5)
%Rн 

(50±5
)%Rн 

цимент¹ 20±2 2     5 21   
калциев 
сулфат² 

20±2 2 
      

26 
  

магнезит 20±2   1     27   
Синте- 23±2     1³     27³ 
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тична 
смола 
¹ Циментови разтвори за подови замазки, проектирани от производителя като 
модифицирани с полимер, следва да се съхраняват като материали на основа 
синтетична смола. 
² Пробни тела за определяне на съсъхване и набъбване следва да отлежават 
съгласно метода, даден в БДС EN 13454-2 
³ Или по-кратък период, както е указано от производителя. 
 

4.2 Определяне на якост на огъване и натиск 

Извършва се съгласно изискванията на БДС  EN 13892-2:2003 
Методи за изпитване на подови замазки. Част  2: Определяне на якост 
на огъване и якост на натиск [4]. 
           Якостта на огъване и на натиск се определя върху пробни тела за 
изпитване, изготвени в съответствие с EN 13892-1, т.е с размери 
40х40х160 mm Първоначално се изпитва образеца на огъване. Якостта 
на огъване се определя от натоварването, приложено в средата на 
отвора, което причинява разрушаване на пробно тяло. Двете части на 
разрушеното пробно тяло се изпитват на натиск. Всяка част се изпитва, 
като се прилага равномерно разпределено натоварване на натиск върху 
частта от разполовената призма. Якостта на натиск се определя от 
натоварването, което предизвиква разрушаване. 
 
 Изпитване за определяне якост на огъване 
 Апаратурата (машината за изпитване) е детайлно  описана в EN 
196-1 и трябва да бъде с подходящ обхват и точност, такива че 
разрушаването на пробното тяло да попадне в обхвата на точността 
±2% на посоченото натоварване, което обикновенно е в горните 4/5 на 
обхвата. Общ вид на комбинирана машина за определяне на якост на 
огъване и за определяне на якост на огъване, производство на фирма 
“Hylec” е представена на фиг. 4.1.                       
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Фиг. 4.1 Общ вид на комбинирана машина за определяне на якост на 

огъване и за определяне на якост на натиск 
 

 Специфично за изпитването на огъване е вида на основата за 
изпитване. Тя  се състои от две стоманени опорни ролки с дължина 
между 44 mm и 50 mm и диаметър (10 ± 0,5) mm, на разстояние (100 ± 
0,5) mm една от друга и трета стоманена ролка със същата дължина и 
диаметър разположен центрично между опорните ролки. Трите 
вертикални равнини минаващи през осите на трите ролки трябва да 
бъдат успоредни, на равни разстояния и насочени перпендикулярно 
спрямо направлението на изпитваната призма. Една от опорите и 
натоварващата ролка, трябва да могат леко да се завъртат, за да 
позволяват равномерно разпределение на натоварването по широчина 
на призмата, без да предизвикват напрежение на усукване. 
Разположението на ролките е представно на фиг. 2.2, а на фиг 2.3 е 
показан вида на основата за изпитване. 
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Фиг. 4.2 Разположението на ролките 
при изпитване за определяне якост на 

огъване [42] 

Фиг. 4.3 Общ вид на основата за 
изпитване 

 
 При изпитване на огъване се изпитват три пробни тела, изготвени 
съгласно EN 13892-1. Всяко тяло се изпитва 28 дни (освен ако в 
инструкците на производителя не е предивден друг срок, напр. 7 дни) 
след отливане и веднага след като се извади от камерата за съхранение 
т.е. след като смени средата. Страните на всяко пробно тяло се 
избърсват с мокра кърпа, за да се премахнат полепналите по 
повърхността частици. Пробното тяло се претегля, дебелината и 
широчината на пробното тяло се измерват в средата и се изчислява 
плътността. Лагерите на двете ролкови опори се почистват, за да се 
премахне всяка песъчинка или други материали и пробното тяло се 
поставя с едната си отлята страна, центрично върху опорните ролки. 
 Натоварването се прилага без удар и нараства равномернно със 
скорост (50±10) N/s до разрушаване. Отчита се максималното 
достигнато натоварване, Ff в N. Двете половини на пробното тяло се 
връщат в камерата за съхранение и се съхраняват там, с цел изпитване 
на якост на натиск. 
 Якостта на огъване, Rf в N/mm2 се изчислява по формулата: 
 

 (2.1)    
2f d.b

l.Ft.5,1R =  N/mm2 , 
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 където Ff е натоварване в нютони (N), което причинява 
разрушаване при изпитване на огъване; 
 l – разстояние в (mm) между осите на опорните ролки при 
изпитване на огъване; 
 b – широчина на пробното тяло в mm, под централната ролка при 
изпитване на огъване „при изпитван“; 
 d – дебелина на пробното тяло в mm под централната ролка при 
изпитване на огъване; 
 Rf – якост на огъване в N/mm2 определена от резултатите на 
изпитването. Изчисленията се извършват с точност 0,05 N/mm2  за 
единични пробни тела и с точност 0,1 N/mm2  за средно от трите 
изпитвания. 
 
 Изпитване за определяне якост на натиск 
 Шестте пробни тела получени след изпитване на огъване се 
изпитват на натиск същия ден в който е проведено изпитването на 
огъване. 
 При изпитването се използват две натискови пластини, направени 
от волфрамов карбид или от стомана с повърхностна твърдост не по-
малка от 600 HV (фиг. 4.4). Пластините трябва да бъдат дълги 40 mm 
(40±0,1) mm и с дебелина 10 mm. Допустимото отклонение за ширина 
се основава на средното от 4 симетрично разположени измервания. 
Допустимото отклонение за равнинност на контактната повърхност е 
0,01 mm закрепващото приспособление трябва да осигури центрично 
разположение на пробното тяло и натисковите пластини по отношение 
на плочите на машините за изпитване. 

 
Фиг. 4.4 Изпитване за определяне якост на натиск 
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 Всички излишни песъчливи или други материали и повърхността 
на натоварената плоча се почистват с мокра кърпа след отливане. 
Пробното тяло се поставя в машината, като се изпитва 
приспособлението за изпитване на натиск, така че натоварването да 
бъде приложено по страничните повърхности на пробното тяло, а не 
върху горната повърхност при отливане. Призмата трява да бъде 
ориентирана така, че отлетият край да се издава навън 16 mm от най-
близкия край на натисковите пластини. Пробните тела, които не 
образуват кубична форма между повърхността на натоварените 
пластини се отстраняват. Пробното тяло внимателно се подравнява, 
така че натиска да е върху цялата ширина на повърхността в контакт с 
натисковите пластини. Приспособлението за изпитване на натиск се 
центрира внимателно върху долната плоча на машината за изпитване. 
Натоварването се прилага без удар и нараства с постоянна скорост 
(2400 ± 200) N/s до разрушаване. Записва се максималното достигнато 
натоварване Fc в N по време на изпитването. 
 Якостта на натиск се изчислява като максималното натоварване 
понесено от пробното тяло се разделя на площта на напречното сечение 
на пробното тяло, което е било в контакт с натисковата пластина. 
  

 (2.2)    
A
FR C

c =  ,  

 
 където Fc е натоварване в нютони (N), което причинява 
разрушаване при изпитване на натиск; 
 А – площ на пробното тяло, подложено на натиск с натоварващите 
плочи (обикновенно 1600mm2 -  А= 40mm x 40mm); 
 Rc – якост на натиск в N/mm2 определена от резултатите на 
изпитването. 
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 Якостта на натиск се записва с точност 0,05 N/mm2 за единични 
резултати и с точност  0,1 N/mm2 за средната якост на натиск от шест 
пробни тела. 
                         

4.3 Определяне на устойчивост на износване – ВСА 

 Извършва се съгласно изискванията на БДС EN 13892-4 Методи 
за изпитване на подови замазки. Част  4: Определяне на устойчивост 
на износване – ВСА [16]. 

Износоустойчивостта – ВСА на повърхността на шаблона се 
оценява чрез измерване на средната дълбоччина на износване, 
причинено от закаленото стоманено колело, въртящо се върху 
пръстеновидно оформена област за определн брой обороти в рамките 
на стандарта. Средната дълбочина на износване в рамките на 
пръстеновидния модел се използва за да покаже износоустойчивостта 
на шаблона в зоната на теста. 

За реализиране на изпитвнето се ползва BCA износваща тест 
машина състояща се от абразивна глава, електромотор и скоростна 
кутия, кръгла стоманена плоча, стоманената рамка на която са 
монтирани мотора и абразивната глава, стоманено колело. 

Абразивната глава се състои от тройно закалено стоманено колело 
описано по-долу, тангенциално монтирана върху кръгла стоманена 
плоча на равни части, така че колелото да се върти свободно в кръгова 
треактория с минимален среден диаметър от (225±1) mm. Колелото не е 
свободно да се върти по своята вертикална ос. 

Абразивната глава е свързана посредством вал към електромотор 
и скоростна кутия способна да върти главата със скорост предписана от 
производителя (150±15)min-1 за (2850±10) оборота. Продължителността 
на теста от (2850±10) оборота на абразивната глава доближава 15 
минути; 

Кръглата стоманена плоча, към която са определени допълнителни 
тежести, трябва да е конструирана така, че общото натоварване на 
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колелото да е (65,0±0,5) kg. Плочата е свързана към мотора с вал така че 
да позволяват вертикални премествания. 

Стоманената рамка, на която са монтирани мотора и абразивната 
глава има четири лагерни крака стъпващи върху повърхността на пода. 
Рамката е ограничена от към странични движения по време на теста 
чрез два стоманени щифта вкарани през две дупки с номинален 
диаметър 10 mm пробити в пода съвпадащи с дупките на краката на 
рамката разположени диагонално. 

Стоманеното колело трябва да е със следните характеристики: 
диаметър – 76,00 mm (максимално); широчина – 20,00 mm до 20,1 mm 
със скосение от 0,2  mm до 0,3 mm, твърдост по Викерс – ≥ 735Hv 
(цялата или поне външните 1,5 mm от радиуса). Колелото трябва да има 
минимален диаметър от 73,0 mm във всяка точка. При износване то 
трябва да се зманеня с пълен комплект. 

За оценяване дълбочината на износване се използва кръгъл 
шаблон. Посредством него се  отбелязва позицията на крачетата на 
дълбокомера, като се пробиват дупки,  които служат за локализиране на 
рамката. Тези ограничаващи дупки за щифтове са 456 mm и на равни 
разстояния от центъра на трасето на колелото. Дупките в шаблона са 
позиционирани на равно радиално разстояние от 45 градуса, така че 
когато дълбокомера е поставен на пода с крачетата върху маркерите, 
осовата линия на колелото да съвпада с плъзгача. 

Измерването дълбочината на износване се се извършва 
посредством дълбокомер. Разстоянието между краката на уреда трябва 
да е такова че да даде възможност да „възседне“ трасето на колелото на 
тестовата машина. Края на плъзгача докосващ пода трябва да е заоблен. 
Стоманена шайба с 1,5 mm до 2 mm дебелина се използва за определяне 
първоначалната позиция на плъзгача. Дълбокомера може да се наложи 
да бъде рестартиран по време на теста и проверен отново в края в 
случай че захранването падне. 
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Процедурата на изпитване на износоустойчивостта  ВСА трябва 
да бъде направена с използването на 3 образеца в съответсвие с EN 
13982-1, които представляват квадратни плочи с минимална ръбова 
дължина от 500 mm и минимална дебелина от 30 mm. Контактната 
повърхност и срещуположната трябва да бъдат успоредни и плоски, 
също така трябва да се гарантира, че образеца е сух и да няма 
замърсители. Всякакъв прах, замърсявания или наслагвания трябва да 
бъде отстранен с четка или с вакум. 

Дълбокомерът се поставя върху подходяща плоска повърхност. 
Позицията на трите крачета на уреда трябва да бъдат маркирани, така 
че да могат да бъдат препозиционирани за по - късни отчети. Под края 
на плъзгача се вмъкват стоманени шайби (1,5 mm - 2 mm), които 
задължително трябва да са в контакт с повърхността и края на плъзгача 
трябва да е в контакт с шайбата. Уредът трябва да бъде нулиран, за да 
може отчетите да са с положителни стойности. След като шайбата се 
премахне се проверява дали уреда е отчел дебелината на шайбата 
правилно, когато края на плъзгача е в контакт с плоската повърхност.  

Маркираният шаблон се поставя в позиция върху повърхността и 
се маркира положението на краката на уреда право през 24-те дупки 
чрез маркер. Образеца се маха, изпитванията от теста се записват в 
центъра на образеца и номера на позицията на уреда от 1 до 8 се 
отбелязва върху образеца. Маркировките и номерациите трябва да 
бъдат разположени така че да се виждат ясно преди и след теста. 
  Дълбокомера се поставя правилно върху всяка от осемте 
измервателни позиции на образеца и първоначалните отчети се 
записват с точност до 10 μm. Двата отвора за задържащите щифтове се 
пробиват с минимален диаметър от 10 mm в маркираните позиции. 
Отломките и праха се премахват с четка или чрез прахосмукачка. 
 Тестовата машина трябва да бъде поставена на тестовата позиция 
и задържащите щифтове трябва да бъдат поставени директно през 
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краката в дупките на тестовия образец. Трябва да бъде проверено дали 
абразивната глава се върти свободно. 
 Ако се налага тестовия образец с прикрепения към него уред може 
да се постави върху легло от пясък или друг подобен материал, който 
да ги поддържа изцяло и да не може да мърда. 

Теста трябва да продължи (2850 ±10) оборота на абразивната глава 
с използване на подходящ оборотомер. 
 Задържащите щифтове се премахват и тестовата машина трябва да 
се премести от тестовата позиция. Всякакви отломки и прах направени 
от теста трябва да се премахнат с четка или с прахосмукачка. 
 Дълбокомера трябва да бъде поствен правилно на всяка от осемте 
измервателни позиции на образеца и отчетите трябва да се запишат до 
точност 10 (μm). 
 Средната дълбочина на износване  се пресмята използвайки 
формулата: 
 
 (4.3)  AR=dw-d0 , 
 

където AR е износоустойчивостта - ВСА, определена като 
средната дълбочина на износване (μm); 

d0 – средната стойност на измерванията направена от всичките 
осем измервателни позиции преди изпитването в микромилиметри 
(μm); 

dw – средната стойност на измерванията, направена от всичките 
осем измервателни точки след завършване на теста в микромилиметри 
(μm).  
 Резултатите се изразяват  до най-близките 10 μm. 
 Някои повърхности може да бъдат обект на малко или никакво 
износване след теста. При тези обстоятелства отчетите на дълбочината 
може да бъдат  в порядака на точността на уреда (10 μm) и могат да 
възникнат незначителни грешки при позициониране на уреда. Където 
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бъдат отчетени такива параметри на износването се записват като нула, 
а не като отрицателна стойност. Може да се направи заснемане на 
износения слой за да се докажат информацията от износената 
повърхност. 
 На фиг. 4.5 и 4.6 са показани общ вид на метода за определяне на 
устойчивоста на износване ВСА и оборудването. 
 

  
Фиг. 4.5 Метод за определяне на      
устойчивост на износване – ВСА 

(съгласно БДС EN 13892-4) 

Фиг. 4.6 Оборудване за определяне 
на устойчивост на износване  
(съгласно БДС EN 13892-4) 

 
 
 4.4 Определяне на устойчивост на износване посредством 
въртящо се колело. 

             Устойчивост на износване от въртящо се колело показва 
способността на подовото покритие да се съпротивлява на 
въздействието от натоварено въртящо се колело. 
 Извършва се съгласно изискванията на БДС  EN 13892-5:2003 
Методи за изпитване на подови замазки. Част  5: Определяне на 
устойчивост на износване посредством въртящо се колело. Методи за 
подови замазки, използвани като износоустойчив слой [5].  
             Апаратурата включва: 
 - помощтна маса, която трябва да е нивелирана и с размери поне 
700x800mm. Образецът трябва да бъде закрепен, докато колелото се 
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движи отгоре. Помощтната маса и образецът се движат под въртящото 
колело в две посоки под прав ъгъл с ход на движенията от (390 ± 2) mm, 
честота (7 ± 0,4) цикъла/минута,  въртящ момент (260 ± 2) mm и честота 
(1,72 ± 0,1) цикъла/минута. Цялата апаратура се задвижва от общ 
двигател с въртяща се верига със зъбни колела (описано в ISO 606), 
като зъбните колела са с 57 и 14 зъба; 
 - въртящо колело (представено на фиг. 2.8) е с диаметър (125 ± 2) 
mm, дебелината (40 ± 1) mm, повърхността му трябва да бъде 
цилиндрична със скосени ъгли с радиус 1 mm. Колелото трябва да се 
движи свободно в оста си. Оста на колелото трябва да може да се 
движи свободно вертикално и да бъде натоварена, така че целият товар 
приложен върху колелото да е (2000 ± 10) N. 
 - вакуумно устройство за премахване на разрушения материал. 
Тестовото колело трябва да бъде оборудвано с вакуумни дюзи от двете 
си страни, в посока на движението. Дюзите трябва да бъдат свързани 
към вакуумно устройство; 
 - измервателен мост (фиг. 2.9); 
 - дълбокомер, който измерва дебелината на профила, която е с 
точност до 10 µм. Краищата, където е бил контактът трябва да са 
заоблени. 

При тестването образецът за изпитване се закрепва за помощтната 
маса в такъв ред, че разрушената повърхност да бъде разположена 
централно. Апаратурата и смукателя трябва да бъдат стартирани, като 
натовареното колело трябва да бъде спуснато внимателно до контакт с 
образеца. Тестът трябва да е с продължителност 10000 цикъла по 
дългата страна (проблизително 24 часа). Ако е необходимо може да 
бъде прекъснат. При повреда тестът се прекъсва, записват се броя 
цикли и се анулира. 
 За всяка измервателна точка дебелината на износването се 
изчислява от разликата в началото и края на теста. Средната дълбочина 
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на износването е в микрони и трябва да бъде пресметната по 
формулата:  
 
 (2.4)  RWA – 0,11 . d , 
 
 където d е дълбочината в микрони 
  
 Резултатите от всеки образец трябва да бъдат превърнати в cm3 , 
средната стойност трябва да бъде пресметната и също превърната в 
cm3. 

2

3

1

4
5

6

F=(2000+/-10)N

 
 

Фиг. 2.7 Схема на разполжение на въртящото се колело и тестовия образец 
 1) тестов образец; 2) движение (200 ± 2)mm/честота (1,71 ±0,1) 

цикъл/минута; 3) движение (390 ± 2)mm/честота (7 ± 0,4) цикъл/минута; 4) 
помощтна маса; 5) бетонна плоча; 6) шаблон 
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Фиг. 2.8 Схема на въртящото се колело за определяне на устойчивост на 

износване 
а) надвишение; b) височина на колелото; 1)въртяща се ос; 2) монтажна 

плоча; 3) лагер; 4) вилка;5) ос на колелото; 6) тяло на колелото; 7) пръстен 
на колелото; 8) повърхност на колелото 

 

 
Фиг. 2.9 Схема на измервателен мост за определяне дълбочината на 

износване 
 а) абразивна зона; 1) измервателни точки; 2) закалена стоманена плоча; 3) 

крачета; 4) тестов образец; 5) помощтна маса 
 

4.5 Определяне на повърхностна твърдост.  

Извършва се съгласно изискванията на БДС  EN 13892-6:2003  
Методи за изпитване на подови замазки. Част  6: Определяне на 
повърхностна твърдост [6]. 
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Повърхностната твърдост се определя чрез измерване на 
остатъчната дълбочина на отпечатъка, причинена от стоманено топче, 
върху повърхността на пробното тяло под въздействието на стандартно 
натоварване. Повърхностната твърдост се изчислява, като 
натоварването върху топчето се раздели на площта на отпечатъка. След 
завършване на измерванията на повърхностната твърдост, якостта на 
огъване и на натиск може да се измерват върху същите пробни тела. 
 

4.5.1 Означения и съкратени означения: 
            d -  диаметър на стоманеното топче 
            t – дълбочината на отпечатъка 
            Fv – началното натоварване (10 ± 0,1) N 
            F – основният товар от (500 ± 5) N 
            SH – повърхностната твърдост в N/mm2, определена от 
параметрите на изпитването  

Апаратурата за изпитване  се състои  от устройство за изпитване 
на твърдост, чрез което се прилага вертикално начално и основно 
натоварване върху стоманеното топче (10 ± 0,01) mm с прецизно 
измерване на вертикалното движение с използването на цифрова скала 
с най-малки деления от 0,001mm. 
 Стоманеното топче може да бъде закрепено в края на стоманен 
прът, чрез който се прилага натоварването. 
 
 4.5.2 Процедура за изпитване на повърхностната твърдост. 
  Определя се върху три пробни тела, изготвени в съответствие с EN 
13892-1. Всяко пробно тяло се претегля, а широчината и дебелината на 
пробното тяло се измерват в средата на дължината му и се изчислява 
плътността. 
 Полирано стоманено топче с диаметър d=10mm се поставя върху 
подготвената горна повърхност на пробното тяло. Началното 
натоварване Fv от (10 ± 0,1) N се прилага върху стоманения прът 
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внимателно без удар. Начаната стойност на натоварването се измерва с 
цифрова скала или цифровата скала се нулира. След това основното 
натоварване,  F, от (500 ± 5) N се прилага върху стоманеното топче 
внимателно и без удар и се задържа така за 1 минута. След този период 
стоманеното топче се спуска до нивото на (10 ± 0,1) N. След една 
минута се измерва дълбочината на отпечатъка, t и се отчита остатъчнат 
дълбочина на отпечатъка след първоначалния товар с цифрова скала с 
точност до 0,01 mm. 
 Повърхностната твърдост SH се изчислява в N/mm2 по формулата: 
 

    (4.5)    
t..d

F
SH

π
= , 

 
   Повърхностната твърдост се записва с точност до 0,1 N/mm2, като 
средно от трите измервания на всяко пробно тяло и като средно за 
трите пробни тела. 
 

4.6 Определяне на якост на сцепление. 

            Якост на сцепление представлява сцепление между два слоя (на 
полимерното покритие към основата). Извършва се съгласно 
изискванията на БДС  EN 13892-8:2003 Методи за изпитване на подови 
замазки. Част  8: Определяне на якост на сцепление [7].  
 
 4.6.1 Апаратура и материали 
 Образецът е с минимални размери 300x300x50 mm с 
възпроизводима повърхност, направена от бетон, описан в EN 1766 с 
вид МС (040) с водоциментно съотношение 0,40 и съдържание на 
цимент 455 kg/m3. 
 Стоманена глава с кръгло сечение с диаметър (50 ± 0,5) mm или 
квадратно сечение със страна (50 ± 0,5) mm и дебелина минимум 20 
mm, на всяка от страните на която е нанесено лепило, се закрепя към 
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дърпаща глава, която трябва да бъде чиста и плоска с отклонение 0,1 
mm на всеки 50 mm дължина. Залепването става с епоксидна смола. 
 Устройство за сондиране (боркорона) способно да пробие (50±1,0) 
mm ядка с форма на цилиндър. Основата на боркороната има режещи 
ъгли, които стоят изправени върху цилиндъра. 
 Машина с диамантено острие – с възможност за напречно рязане. 
 Теглителна сила на оборудването за изпитване (EN 24624) 10kN да 
е с точност 2 %. 
 
  4.6.2 Процедура за изпитване 

Ако има предписано свързващо вещество (адхезионен грунд) от 
производителя, тогава то трябва да бъде положено върху бетоновите 
образци за изпитване. Дебелината на слоя трябва да бъде в рамките 
описани от производителя. 
 Използват се и квадратната и кръглата глава. Квадратната 
разтегателна глава се използва когато шаблонът е с дебелина по-голяма 
от 20 mm. Подготвят се минимум 5 тестови образеца с приблизително 
50 mm сечение прорязоно през основата. Тестовите области трябва да 
бъдат на поне 50 mm една от друга и на поне 50 mm от крайщата на 
образците за изпитване. Рязането става директно през основата с 
дебелина повече от 5 mm. Главите трябва да бъдат залепени централно 
върху тестовата област (конкретния образец) с лепило, като излишното 
лепило се премахва. 
 Натоварването на опън се прилага перпендикулярно на тестваната 
зона директно през разтегателната глава. Товара се прилага с еднакви 
темпове от 0,05+-0,01 N/(mm2s). 
          Якостта на сцепление се определя от средната стойност на 5 
отделни стойности с точност до 0,1 N/mm2. 
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Фиг. 2.10 Уред за изпитване за определяне якост на сцепление 

съгласно БДС  EN 13892-8   
 
 4.7 Съпротивление на удар.  

 Извършва се съгласно БДС EN ISO 6272-1 Бои и лакове. 
Изпитване на бърза деформация (устойчивост на удар). Част 1: 
Изпитване при падане на тежест с голяма повърхност на 
проникване[22]. 
 Полимерното покритие, което се подлага на изпитване, се нанася 
на подходящи тънки (обикновенно метални) пластини. След 
втвърдяване на покритието върху всяка пластина се спуска стандартна 
тежест от височина, при която същата ще причини деформация на 
покритието и подложката. Изпитването може да се извърши с 
покритата страна на пластината нагоре, към падащата тежест или 
обратно. Чрез постепенно увеличаване на височината, от която се 
спуска тежестта, може да се определи точката при която възниква 
повреда на полимерното покритие. Обикновенно увреждането на 
покритието е напукване и се вижда по-лесно с лупа. 
 Апаратурата за изпитване се състои от: 
 - апарат с падаща тежест, съдържащ плоча и ограничител (фиг. 
4.13); 
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 - плоча, която служи за основа на апарата, с маса подходяща за 
поддържане на матрицата; 
 - падащи тежести, всяка с глава с форма на сферичен сегмент с 
диаметър (20 ± 0,3) mm и с обща маса (1000 ± 10)g или (2000 ± 20)g, 
освен ако няма други изисквания; 
 - вертикална водеща тръба, която служи да направлява падащата 
тежест перпендикулярно на пластината за изпитване. Трябва да е 
градуирана в милиметри, за да може да се определи разстоянието над 
пластината за изпитване. За да се избегне прекалено триене и да се 
осигури точно направление на падащата тежест, разликата между 
вътрешния диаметър на водещата тръба и външния диаметър на 
падащата тежест трябва да бъде (0,7 ± 0,2) mm; 
 - матрица с пръстеновидна форма с вътрешен диаметър (27 ± 0,3) 
mm. Горният вътрешен ръб на пръстена трябва да е окръглен с радиус 
на закръгление (0,9 ± 0,2) mm, височината на пръстена да не е >20mm; 
 - съединителен фланец, който потдържа пластината за изпитване в 
определено положение; 
 - ограничители, с различна дебелина, за регулиране на 
дълбочината на проникване на падащата тежест; 
 - лупа с десетократно увеличение. 

 
4.7.1 Пластини за изпитване 

 Какъвто и да е материала на пластината, тя трябва да има гладка 
повърхност, да няма изкривявания и дебелината и да не по-малко от 
0,25 mm. Размерите и трябва да са такива, че да позволяват изпитване 
на най-малко пет различни места, разположени на разстояние не по-
малко от 40 mm едно от друго. 
 След подготвянето на пластината, върху нея се нанася 
полимерното покритие или многослойна система за изпитване до 
достигане дебелина на сухо покритие. 
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Всяка пластина за изпитване с нанесеното полимерно покритие се 
оставя да съхне (или да се втвърдява) и старее (ако е необходимо), в 
продължение на определен период от време или определени условия 
указани от производителя. 

Преди изпитването, пластините с нанесеното покритие се 
кондиционират при температура (23 ± 2)°C и относителна влажност 
(50±5) % в продължение на не по-малко от 16 часа. Процедурата на 
изпитване трябва да започне възможно в най-кратък срок, но във всеки 
случай да завърши не по-късно от 30 минути след кондициониране на 
пластините за изпитване. Апаратът се поставя върху твърда основа – 
бетон, стомана или камък. Изпитването се извършва при температура 
(23 ± 2)°C. 

 
 4.7.2 Успешно/неуспешно изпитване (с използване на 
определена маса) 
 Проверява се вертикалното положение на водещата тръба, ако е 
необходимо се поставя допълнителна тежест, за да се постигне 
необходимото натоварване. Височината на падане на тежестта се 
регулира съобразно изискваната отправна точка на падане и се 
застопорява в това положение. Ако е необходимо се вмъкват 
ограничители. 
 Пластината за изпитване се поставя върху матрицата с покритието 
нагоре или надолу според изискванията. Закрепва се стабилно в това 
положение с помощта на съединителния фланец. Тежестта се 
освобождава и се оставя да падне върху пластината. Пластината се 
изважда и покритието се проверява, отбелязват се дали се е напукало 
или се е отлепило от подложката, както и наличието на пукнатини в 
подложката. 
 Изпитването се извършва още четири пъти върху различни места. 
Ако най-малко на четири изпитани места няма напукване и отлепване 
се отбелязва, че покритието удовлетворява изискванията. 
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 4.7.3 Изпитване за определяне на минималната височина за 
спускане на тежестта и на масата, които предизвикват напукване 
или отлепване. 
 След като се осигури положението на водещата тръба и се 
регулира височината на падане на началната тежест се поставя и 
пластината за изпитване. Тежестта се освобождава и се оставя да падне. 
Пластината се проверява с помощта на лупа, за да се установи 
наличието на пукнатини или отлепване. Ако няма такива, процедурата 
се повтаря със същата тежест, като се увеличи височината на падане, 
докато не се появят пукнатини или отлепване. Височината се увеличава 
с 25 mm или с число кратно на 25. 
 Ако няма деформация и след пускане от максималната височина, 
процедурата се повтаря, като  се започва от най-малката височина, но се 
добавят допълнителни тежести, така че да се получи обща тежест 2 kg, 
3 kg или 4 kg. След като се забележи наличие на пукнатини или 
отлепване, съответната тежест се освобождава и се оставя да падне пет 
пъти на различни места върху пластината. 
 На фиг. 4.11, фиг. 4.12 и фиг. 4.13 е показано оборудване за 
изпитване за определяне устойчивост на удар съгласно БДС  EN ISO 
6272. 
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Фиг. 4.11 Оборудване за изпитване  
за определяне устойчивост на удар 

Фиг. 4.12 Схема на оборудването за 
определяне устойчивост на удар 

 
 

                                                                                        
            

Фиг. 4.13 Апарат с падаща тежест  
1- водеща тръба, 2- тежест, 3- допълнителна тежест, ако се изисква,      

4-съединителен фланец, 5-матрица 
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2.8 Определяне модула на еластичност  

 Извършва се съгласно БДС EN ISO 178 Пластмаси. Определяне на 
свойствата на огъване [20]. 
 
 2.8.1 Модул на еластичност при огъване (модул при огъване) 
 Еf – представлява отношението между напреженията sf2-sf1 и 
съответните рализки на стойности на деформацията sf2-sf1. 
 Модулът на еластичност се изразява в мегапаскали (MPa), също 
така модулът при огъване е само приблизителна стойност на модула на 
еластичност на Young. 

 Принципа на изпитване  се състои в деформирането на пробно 
тяло с правоъгално напречно сечение, поставено върху две опори, 
посредством натоварващ накрайник, въздействащ на пробното тяло, в 
средата на разстоянието между опорите. 
 По този начин пробното тяло се деформира при постоянна скорост 
до поява на пукнатини по повърхността или до достигане на 
максимална стойност на деформация 5 %. По време на тази процедура 
се измерва силата, приложена към пробното тяло и остатъчната 
деформация на пробното тяло в средата. 
 Изпитвателната машина трябва да осигурява скорости на 
изпитване, както е определено в таблица 4.14. 
 

Таблица 4.14  Препоръчвани стойности за скорост на изпитване 
Скорост,v 
mm/min 

Допустимо отклонение 
% 

1 

2 
5 

10 
20 

±20 
±20 
±20 
±20 
±10 
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50 
100 
200 

±10 
±10 
±10 

 
 Подготовката на двете опори и на централно натоварващия 
накрайник е показанa на фиг.4.14. Отклонението в успоредността на 
опорите и накрайника трябва да е ±0,02 mm по широчината на пробното 
тяло. 
 Радиусът на закръгление на натоварващия накрайник R1 и 
радиусът R2 на опорите трябва да бъдат следните: 
 - R1=(5,0±0,2) mm; 
 - R2=(2,0±0,2) mm за пробни тела с дебелина до 3mm; 
 - R3=(5,0±0,2) mm за пробни тела с дебелина над 3 mm. 
 Разстоянието L трябва да е регулируемо. 

 

 
Фиг. 2.13  Разположение на пробното тяло при започване на изпитването за 

определяне модула на еластичност 
1 – пробно тяло; F – приложена сила; R1 – радиус на натоварващия 
накрайник; R2 – радиус на опорите; h- дебелина на пробното тяло; I – 
дължина на пробното тяло; L – дължина на разстояние между опорите 
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Трябва да бъдат изпитани най-малко пет пробни тела. Ако се 
изисква по-голяма точност на средната стойност, броят на 
измерванията може да бъде повече от пет. Резултати, получени при 
изпитването на пробни тела, разрушени извън централната третина от 
дължината на пробното тяло, не трябва да се вземат предвид и на тяхно 
място да бъдат изпитани нови пробни тела. 

 
2.8.2 Система за измерване на сила 

 Системата за измерване на силата трябва да е в съответствие с 
изискванията за клас 1, както е определено в ISO 7500-1 
 
 2.8.3 Система за измерване на провисването 
 Системата за измерване на провисването трябва да е в 
съответствие с изикванията за клас 1, както е определено в ISO 9513. То 
трябва да е валидно за целия обхват на измерване на провисването. 
Могат да се използват безконтактни системи, ако отговарят на 
изискванията за точност, дадени по-горе. Измерващата система не 
трябва да се влияе от уреда. 
 Процедурата за изпитване започва с измерването на широчината 
на пробното тяло с точност 0,1 mm и дебелината с 0,1 mm в средата му. 
За цялата серия пробни тела се изчислява средна дебелина. Дебелината 
на пробните тела се измерва с микрометър в точки на разстояние ±2 mm 
от центъра на пробното тяло. Широчината също се измерва с 
микрометър с точност ±0,02 mm. Всички пробни тела с дебелина, 
превишаваща допустимото отклонение ±0,2% от средната стойност  се 
отстраняват и се заменят с други случайно избрани. 
 Пробното тяло се поставя симетрично върху двете опори, под прав 
ъгъл спрямо натоварените краища и опорите, и се прилага 
предварително натоварване в средата на разстояние между опорите. За 
предварително натоварване се препоръчва скорост 1 mm/min. Като се 
постигне предварителното натоварване измерващата система се нулира. 
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За определяне на модула, скоростта на изпитване се регулира съгласно 
стандарта за изпитвания материал. При липса на такава информация се 
избира скорост, която осигурява скорост на деформация възможно най-
близо до 1% за минута. Скоростта за изпитване се изчислява по 
формулата: 

 

 (4.6 )  
h600

rLv
2

= , 

 
 където v e скоростта на изпитване, в милиметри за минута; 
 r – скоростта на деформация, в проценти за минута; 
 L – разстоянието между опорите, в милиметри; 
 h – дебелината на пробното тяло, в милиметри.   
 Изпитването започва след достигане на предварителното 
натоварване с определената/избраната скорост. По време на 
изпитването непрекъснато се записва силата и деформацията на 
пробното тяло, при съответната скорост на изпитване, Определя се 
кривата напрежение/деформация с използване на една скорост на 
изпитване.  

 
 4.9 Определяне съпротивлението на хлъзгане на повърхността 

Съпротивлението на хлъзгане на подовото покритие има 
съществно значение за помещения с мокри производствени процеси. 
Изпитването може да се извършва съгласно БДС EN 13036-4 
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и 
летища. Методи за изпитване. Част 4: Метод за измерване на 
съпротивлението при хлъзгане/приплъзване на повърхността. 
Изпитване с махало [12]. Както бе посочено и по-горе в т.1.3.3, този 
стандарт е разработен на базата на английския стандарт BS 7976. 
Методът за изпитване се прилага основно в Англия, Шотландия и 
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Ирландия. Стандартът се използва за определяне на динамичното 
съпротивление при хлъзгане.  
 За извършване на изпитването се използва специален уред 
(махало), основните елементи на който са представени на фиг. 4.14. На 
фиг 4.15 и фиг.4.16 са дадени общ вид на уреда и снимки  от изпитване 
проведено в цех за производство на сладкарски изделия в гр. 
Пазарджик. 

 

 
Фиг. 4.14 Махало за определяне съпротивлението на хлъзгане по БДС EN 

13036-4 
1- рамо с тежест и гумен плъзгач, 2 - повърхност върху която се изпитва, 

3 -скала 
 

 
Фиг. 4.15 Общ вид на махалото за 
определяне съпротивлението на 
хлъзгане по БДС EN 13036-4  

(преди изпитване) 

Фиг. 4.16 Общ вид на махалото за 
определяне съпротивлението на 
хлъзгане по БДС EN 13036-4  

(след  изпитване) 
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Изпитването се реализира, като първоначално рамото се 
застопорява в изходна позиция (поз. 1 на фиг. 4.14), след което се 
освобождава. По време на завъртането около оста си, гумения плъзгач, 
закрепен към рамото се  трие върху подовото покритие (поз.2), като при 
движението си нагоре рамото отмества стрелката по скалата (поз.3). 
Стрелката остава неподвижна върху скалата, като отчета представлява 
съответното число в абсолютни единици, изразяващо степента на 
противохлъзгавост.  

Тук съществено значение има вида на гумения плъзгач. Съгласно 
изискванита на стандарта, плъзгача трябва да бъде изработен от гума с 
клас "4S". Този клас носи  информация за  твърдостта на гумата и 
отговаря на твърдост  ‘IRHD 96’ (International Rubber Hardness Degree). 
Използва се, за да имитира ежедневни пешеходни обувки, които не са 
непременно обувки с противпхлъзгаща подметка.  

При подови покрития с по-грапава повърхност, отчета от скалата 
(в абсолютни единици) изразяващо степента на противохлъзгавост има 
по-голяма стойност, докато при подови покрития с по-гладка 
повърхност - по-малка. В табл. 4.15 са представени степените на 
съпротивлението на хлъзгане в съответствие с БДС EN 13036-4, а в 
табл. 4.16 степените на съпротивлението на хлъзгане и референтните 
граници в съответствие с BS 7976-2. 
  

Таблица 4.15 Степени на съпротивлението на хлъзгане съгласно  
БДС EN 13036-4 [12] 

Предназначение на 
помещението 

 Клас Изискване 

вътрешно, влажна 
повърхност 

I >44 единици, влажно 

вътрешно, суха 
повърхност 

II >44 единици, сухо 

външно III >55 единици, влажно 
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Таблица 4.16 Степени на съпротивлението на хлъзгане и референтните им 
граници в съответствие с BS 7976-2 

Стойности от изпитването с 
махало 

Потенциал на съпротивлението 
на хлъзгане 

0-24 нисък 
25-35 среден 
над 36 висок 

 
Друг използван в практиката стандарт е немския стандарт          

DIN 51130 Тesting of floor coverings.  Determination of anti-slip properties. 
Workrooms and work areas with increased risk of slip.  Walking method – 
Ramp Test [79]. Изпитване по този стандарт се прилага в Германия, 
Австрия, Холандия, Белгия и др. Най-общо методът на изпитване се 
състои в оценка на съпротивлението на хлъзгане на човек, стоящ върху 
рампа имаща възможност за промяна на наклона. Характерно за 
изпитването е това, че се използват специални обувки отговарящи на 
EN 345 с твърдост по Shore A 72, а също така върху повърхността на 
подовото покритие е нанесено смазочно масло.  

 

  
Фиг 4.17 Изпитване за определяне съпротивлението на хлъзгане по  

DIN 51130 
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В табл. 4.17 са представени степените на съпротивлението на 
хлъзгане в съответствие със стандарта DIN 51130. Категорията на 
съпротивление на хлъзгане се степенува от R9 до R13 и гарантира за 
ъгъла на наклон на настилката, след който движещия се по нея човек 
може да изпита затруднения със запазването на равновесие.  
 

Tаблица 2.17 Степени на съпротивление на хлъзгане съгласно  
DIN 51130 

Степен на 
съпротивление на 

хлъзгане 

Наклон на 
повърхността в 

радиуси 
Схема 

Клас R9 0-10 
 

Клас R10 10-19 
 

Клас R11 20-27 
 

Клас R12 28-35 
 

Клас R13 >35 
 

 
 

 4.10 Определяне на електрическото съпротивление и 
искронеобразуването  

 4.10.1 Определяне на електрическото съпротивление съгласно 
БДС EN 1081 
 Определянето на електрическото съпротивление на подовете 
съгласно изискванията на БДС EN 1081 Еластични подови покрития. 
Определяне на електрическото съпротивление [11] се извършва 
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посредством триподни електроди (фиг. 4.18 и фиг. 4.19) и уред за 
измерване на електрическото съпротивление с точност +/- 5% в 
диапазона от 105Ω до 1010Ω и с точност +/-10% в диапазона над 1010Ω. 
При определяне на електрическо съпротивление със стойности до 106Ω 
следва да се използва напрежение 100V, а за стойности над 106Ω – 
500V. При измерването, върху триподните образци се упражнява 
натоварване от минимум 300 N. 
  По този метод се определят: 
 - вертикално електрическо съпротивление R1; 
 - съпротивление на заземяване R2 – електрическото 
съпротивление измерено между натоварен триподен електрод поставен 
върху  повърхността на настилката и заземяването; 
 - повърхностно съпротивление R3 – съпротивлението измерено 
между два триподни електрода и поставени на разстояние 100 mm един 
от друг. 
 

 
Фиг. 4.18 Триподен електрод за 
измерване на електрическото 

съпротивление съгласно БДС 1081  

Фиг. 4.19 Измерване на 
електрическото съпротивление 

съгласно БДС EN 1081 
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 4.10.2 Определяне на електрическото съпротивление съгласно 
БДС 6728-82 и "Правила защитъ от статического електричества. 
1973" 
 Съгласно БДС 6728-82 Материали електроизолационни твърди. 
Методи за определяне електрическите съпротивления при постоянно 
напрежение [9], за определяне на електростатичните свойства на 
подовата настилка се измерва електрическото съпротивление между 
повърхността на настилката и изводите на заземяването. За целта се 
използва алуминиев електрод с диаметър 80 mm и дебелина 20 mm. 
През време на измерването електрода се притиска към подовата 
настилка посредстом тяло с маса 100N (фиг. 4.20). 

 

 
Фиг. 4.20 Определяне на електрическото съпротивление  

съгласно БДС 6728 
  

 4.10.3 Други методи за определяне на електрическото 
съпротивление на подовите настилки 
 Хармонизирането на редица европейски норми доведе до 
навлизането и у нас на все по-нови стандарти в областта на измерването 
на електрическото съпротивление на подовите настилки. Други 
подобни методи за изпитване са регламентирани в: 
 - БДС EN 61340-4-1 Електростатика. Част 4-1: Стандартни 
методи за изпитване на специфични приложения. Електрическо 
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съпротивление на подови настилки и на инсталирани подове (IEC 
61340-4-1:2003); 
 - БДС EN 61340-4-5 Електростатика. Част 4-5: Стандартни 
методи за изпитване на специфични приложения. Методи за 
характеризиране на електростатичната защита на чорапи и обувки и 
настилки, в комбинация с човек (IEC 61340-4-5:2004); 
 - БДС EN 61340-5-1  Електростатика. Част 5-1: Защита на 
електронни устройства срещу явлението електростатика. Общи 
изисквания (IEC 61340-5-1:2007). 
 Стандартите от серията БДС EN 61340 по същество представляват 
действащата от 1990г. „Международна спесификация IEC 61340”, чиято 
основна цел е да регламентира нормите и основните положения по 
отношение на статичното електричество в предприятията на 
електронната промишленост и електронната индустрия. 
 

  
Фиг. 4.20 Оборудване за определяне на електрическото съпротивление 

съгласно БДС EN 61340-4-1 
 
 4.10.4 Методи за изпитване за искронеобразуване на подовите 
покрития 
 Характерно за изпитванията за искронеобразуване е, че  към 
момента няма действащи български или хармонизирани европейски 
стандарти за такъв тип изпитвания. Методите за изпитване, които се 
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използват в практиката се базират на упражняване на механично триене 
или ударно въздействие върху изпитваната настилка с цел отделяне на 
частици от нея, които биха се явили фрикционни искри.  
 Съгласно указанията на UFGS-099723 (Unified Facilities Guide 
Specifications, 2008) [105], а също и според [94], механичното 
въздействие върху подовата настилка се извършва в тъмно помещение, 
като се следи визуално за появата на фрикционни искри. 
 По-реалистично и близко до експлоатационните условия е 
изпитването, което се извършва в затворена камера (фиг. 4.21), пълна с 
потенциално възпламеним газ, като върху изпитвания елемент се 
упражнява многократно ударно въздействие с определена енергия на 
удара или триене от стоманен въртящ се диск [35]. Настилката се счита 
за искронеобразуваща, ако вследствие на определен брой удари със 
съответната енергия не се получи възпламеняване на намиращата се в 
камерата взривоопасна смес. 
 

Фиг. 4.21 Затворена камера за изпитване за искронеобразуване на подовите 
покрития 

а) общ вид на камерата; б) стоманен палец упражняващ ударно 
въздействие върху изпитвания образец 
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     4.11 Определяне на устойчивостта на химически въздействия  

 Стандарта, който в момента е действащ, и по който следва да се 
извършва изпитването е  БДС EN 13529 Продукти и системи за 
предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за 
изпитване. Устойчивост на силни химични въздействия [14]. Съгласно 
метода за изпитване, полимерното подово покритие се полага върху 
бетонна основа с определени характеристики. След пълното 
втвърдяване на покритието (съгласно предписанията на прозводителя), 
към повърхността му се залепват цилиндрични форми от устойчив 
материал, които  служат за запълване със съответните химически 
разтвори (фиг. 4.22).   В стандарта са дадени двадесет класа химически 
разтвори, които следва да се използват при изпитването. Пробите 
трябва да се съхраняват при определени контролирани условия 
(температура 23оС и др.), като са регламентирани два тестови периода - 
три и съответно двадесет и осем дни престояване на разтвора.  
 

                
Фиг. 4.22 Опитни образци за извършване изпитване по  БДС EN 13529 

 
 След изтичане на тестовия период образците се подсушават и 
почистват. Оценката на химическата устойчивост се извършва на база 
на: 
 - визуална инспекция на повърхността на полимерните покрития 
при спазване изискванията на БДС EN ISO 4628 Бои и лакове. 
Оценяване на разрушаването на покрития. Определяне на количество и 
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размера на дефекти и интензитета на една и съща промяна във 
външния вид. Извършва се оценка на наличието на пукнатини, 
отслоявания, изприщвания, издувания, промяна на цвета и други [21]; 
 - извършване на изпитване за определяне на твърдостта по Shore 
съгласно изискванията на  БДС EN ISO 868  Пластмаси и ебонит. 
Определяне на твърдостта по дълбочината на проникване чрез 
твърдомер.  
 В стандартите са дадени конкретни критерии за оценка: 
 - по БДС EN ISO 4628 Част 1 се оценява интензитета в промяната 
на блясък, цвета, издуване, свиване. Степените са от 0 до 5, например 0 
= непроменни и 5 = компрометирани; 
 - по БДС EN ISO 4628 Част 2 се оценява налчиието на издатини 
(мехури) вследствие на "blister" ефект . Степените са от 0 (S0) до 5 (S5), 
например S0 = без наличие на издатини (мехури)  и S5 = наличиие на 
издатини (мехури) по целия образец; 
 - по БДС EN ISO 4628 Част 4 се оценява наличието на пукнатини. 
Степените са от 0 до 5, например 0 = без наличие на видими пукнатини 
и 5 = наличиие на много и големи пукнатини; 
 - намаляване на твърдостта по Shore с не-повече от 50%, 24часа 
след отстраняване на образците от химическите разтвори (съгласно 
изискванията на  БДС EN ISO 868).   
 

Фиг. 4.23 Степени за оценка наличието на пукнатини по БДС EN ISO 4628 
Част 4 
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 Исторически погледнато има и други методи за определяне 
устойчивостта на химични въздействия. Така например преди години се 
е използвал метод, при който върху повърхността на подовото покритие 
се разлива химически разтвор и след определен период от време се 
извършва визулана оценка на повърхността.  
 В другия край на скалата е ASTM метод (American Standart Testing 
Materials) разработен в САЩ  при който от полимерния разтвор се 
изготвят цилиндри с диаметър  25 mm и височина 25 mm, които 
престояват определено време потопени в химически разтвор. След 
изтичането на определеното време се извършва визуална оценка на 
дефектите и се изпитват за определяне якостта им на натиск. 
Резултатите се сравняват с якостите на еталонни образци, които не са 
били потопени в разтвор. Един алтернативен метод за изпитване е 
даден в BS 6319-9, съгласно който опитни образци, но във вид на 
гредички престояват определено време в химически разтвор, след което 
се извършва изпитване за определяне якостта им на огъване [83]. 
 При изследвания в нашата страна, преди въвеждането на БДС EN 
13529, също основно са се използвали образци, които са били 
изпитвани за определяне на якостните им характеристки, след 
престояване в агресивна среда. Един от използваните критерии за 
устойчивост е коефициента Куст, който представлява отношението 
между якостта на експониран  в агресивна среда образец и 
първоначалната му якост [30]. У нас е била валидна ОН 10 73601-81, 
регламемтираща методите за изпитване на химичната устойчивост на 
антикорозионните покрития. Съгласно методиката, като критерии за 
оценка се ползват измененията на физичните, геометричните и 
механичните параметри на пробни образци от покритята и материалите, 
предизвикани от въздействието на химични реактиви върху тях. 
Изменението на параметрите за времето на изпитването е критерии за 
устойчивостта [1]. 
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 ГЛАВА 5 ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЛИМЕРНИТЕ ПОДОВИ 
ПОКРИТИЯ 

 
 5.1 Общи изисквания при проектирането на полимерни 
подови покрития 

 Проектните решения за подовите настилки и подовите покрития 
на сгради и съоръжения се представят обикновено в част 
„Архитектурна” на инвестиционните проекти. Съгласно чл.36, aл.1 на 
Наредба 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти [37] "Част архитектурна на работния 
проект прецизира и детайлизира решенията на идейния проект и/или 
на техническия проект и определя техническите характеристики на 
предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна 
(материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението 
на обекта .......". Освен това, част архитектурна на работния проект 
следва да представя и решения за необходимите строителни продукти 
(материали, изделия, комплекти и системи) за изпълнение на СМР и 
начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж, в т.ч. и решения 
за  изпълнението на настилките. 
 Често срещана практика е, строежа да се изпълнява по проекти 
разработени във фаза Технически проект. В такъв случай е необходимо 
в проекта да бъдат конкретизирани   предвидените материали или 
минималните изисквания към тях, за обработката на ...., подове, тавани, 
и други части на сградата (чл.33, ал.1, т.2 на [37]), а освен това "в 
случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по 
одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на 
строителството с необходимите детайли, достатъчни за 
изпълнението на СМР". Част архитектурна на техническия проект се 
придружава от обяснителна записка и количествена сметка за видовете 
архитектурно-строителни работи, а когато техническият проект служи 
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за възлагане на строителство по реда на ЗОП, той съдържа 
спецификация на предвидените за влагане строителни продукти 
(материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с 
технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и 
стандарти. 
 Проектните решения трябва да са съобразени със спецификата на 
съответните сгради и техните производства и изискванията към тях. 
Така например сградите на предприятията, които произвеждат или 
търгуват с храни трябва да отговарят на изискванията на  Регламент 
(ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно хигиената на храните, въведен унас с Наредба № 5 от 
2006 г. за хигиената на храните. В наредбата е конкретизирано, че 
подовите настилки в помещенията, където се приготвят, обработват или 
преработват храни, трябва да позволяват  лесно  почистване,  а  при 
необходимост -  дезинфекция.   За  целта  се  използват  непромокаеми, 
неабсорбиращи,  миещи  се  и  нетоксични  материали, като настилките 
трябва да имат подходящ наклон към канализационните шахти или 
подовите сифони, който позволява ефективно оттичане на отпадните 
води, където е приложимо [38]. Специфични изисквания се предявяват 
и към подовите покрития в други сектори - например фармацевтични 
предприятия и болнични сгради. Там е необходино подовите покрития 
да са гладки, лесни за почистване и дезинфекция, и да не способстват 
събирането и развитието на микроорганизми .  
 Изложеното по-горе показва, че полимерните подови покрития 
следва да се проектират така, че да поемат експлоатационните 
въздействия (физико-механични, химични или атмосферни) върху пода, 
да предават натоварванията върху по-долу лежащите елементи и да 
осигурят повърхност, създаваща условия за постигане на максимален 
комфорт, хигиеничност, безопасност, производствен микроклимат и 
други специфични изисквания.  
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 Изборът на полимерни подови покрития преминава през следните 
етапи: изясняване на експлоатационните условия, произтичащи от  
спецификата на факторите на експлоатационната среда; 
систематизиране на изискванията към настилката; избор на тип или 
типове настилка задоволяващи поставените изисквания. 
 Изискванията към материалите и продуктите се представят в 
обяснителната записка и чертежите на проекта, като следва да се 
разработват също и подробни детайли за характерните зони, като фуги, 
връзка на подовото покритие със сифони, канали, шахти, отдушници, 
връзки между стена и под (холкер) и др.   
 
 5.2 Изходни данни при проектирането 

 За правилото проектиране на пластовете на подовата настилка и в 
частност подовото покритие е необходимо точно определяне на 
въздействията върху пода. За да се изяснят експлоатационните условия 
в помещенията и възможните въздействия върху подовете са 
необходими следните общи данни [2,81]: 
 - вид на технологичните процеси и възможностите за изменение 
на технологията; 
 - механични въздействия върху пода от хора, безрелсови 
транспортни средства и  ударни въздействия; 
 - разположение и размери на проходите в помещението и местата 
за складиране с указания за полезното натоварване; 
 - експлоатационна температура; 
 - условия на експлоатация, в т.ч. отчитане наличието на "сухи" 
или "мокри" производствени процеси; 
 -  местоположение на подовата настилка; 
 -   наличието на капилярна влага; 
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 -  химичен състав, концентрация и температура на технологичните 
разтвори, а също и  състав на разтворите използвани при почистването 
на пода и температура на почистване; 
 - количество на разтворите, които се разливат върху пода; 
 - изисквания към съпротивлението на хлъзгане на повърхността; 
 - метод на почистване с отичтане влиянието на текстурата на 
покритието върху ефективността на метода, в т.ч. и хигиенните 
изисквания; 
 - факторите свързани с влажността и температурата на основата;  
 - време за въвеждане на пода в експлоатация след изпълнението на 
подовото покритие; 
 - специфични условия, свързани с полагането на полимерното 
покритие. 
 
 5.3 Механични въздействия върху подовете и подовите 
покрития 

 Информация за механичните натоварвания и въздействия върху 
подовете и подовите покрития е дадена в редица действащи стандарти, 
нормативни документи и кодекси за добри практики. Конкретни 
изисквания са дадени в: 
 - Наредба № 3 за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях [39]; 
 - БДС EN 1991 Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени 
тегла и полезни натоварвания в сгради [18]; 
 - Британския стандарт BS 8204 Замазки, основи и изпълнени на 
място подови настилки  (Screeds, bases and in situ floorings) [71]; 
 -  руския нормативен документ СНиП Польi (2004) [62]; 
 - ръководстото за добри практики на Асоциацията на 
производителите на складово оборудване, Великобритания (Storage 
Equipment Manufacturers Association – SEMА) [103]; 
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 - окончателния доклад на Технически комитет ТK 184 
"Индустриални подове" на RILEM (State-of-the-art Report RILEM TC 
184-IFE “Industrial floors) [97];  
 - Доклад 302.1R на Американския институт по бетона ACI (Report 
302.1R American Concrete Institute) [64].  
 Характерно обаче е, че към момента няма единна система, 
съдържаща пълна информация за механичните въздействия върху 
подовете. В изложението по-долу са представени някои основни 
положения, от използваните към момента нормативни документи. 
  
 5.3.1 Натоварвания съгласно БДС EN 1991 Еврокод 1, Част 1-1 
и Наредба №3 за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях 
 Съгласно изискванията и на двата нормативни документа, 
участъците в сградите се отличават с различни стойности на 
характеристичните (нормативните) натоварвания и се разделят на 
категории, както следва: експлоатационни натоварвания върху подове, 
балкони и стълбища; експлоатационни натоварвания от складирани 
материали върху подове; експлоатационни натоварвания от вилични 
повдигачи; експлоатационни натоварвания за гаражи и участъци за 
преминаване на превозни средства; експлоатационни натоварвания 
върху покриви. Голямото сходство на двата нормативни документа е 
продиктувано от това, че Наредба №3 за основните положения за 
проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху 
тях [39] e обнародвана с идеята, да осъществи един вид уеднаквяване с 
Европейската система за конструктивно проектиране и в частност БДС 
EN 1991 Еврокод 1, Част 1-1 [18]. Въпреки това, между двата 
нормативни документа има и известни разлики, част от които са 
отбелязани в таблиците по-долу с курсив. 
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Таблица 5.1 Експлоатационни натоварвания върху подове, балкони и 
стълбища в сгради съгласно БДС EN 1991, Част 1-1 и Наредба 3 

Категории 
участъци 

Участъци в помещения Равн. 
разпр. 
товар 

qk 
[kN/m2] 

Концентриран 
товар 

Qk 
[kN] 

Категория 
А: 

 
Помещения за живеене или 
обитаване 

 
 

 
 

- подове 2,0 
(1,5)* 

2,0 

- стълбища 3,0 2,0 
- балкони 3,0 2,0 
Категория В Служебни помещения 

3,0 
4,0 

(2,0)* 
Категория С    
- С1 Помещения с маси и др. 

(училища, кафенета, 
ресторанти и др.) 

 
3,0 

 
4,0 

- С2 Помещения с фиксирани 
места за сядане (театри, 
коносалони, зали и др.) 

4,0 
 

не по-малко от 
4,0 

- С3 Помещения, в които не се 
ограничава движението на 
хора (музеи, изложбени 
зали, администр. сгради и 
др.) 

5,0 
 

не по-малко от 
4,0 

 

- С4 Помещения, в които са 
възможни дейности, 
свързани с физически 
усилия (танц. зали, сцени) 

5,0 
 

7,0 
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- С5 Помещения, в които е 
възможно струпване на 
много хора (концертни зали, 
спортни зали и др. зони за 
достъп) 

7,5 4,5 

Категория D Помещения в търговки 
обекти 

  

D1  Помещения на магазини за 
търговия на дребно 

 
не по-

малко от 
4,0 

 
не по-малко от 

4,0 

D2 Помещения на универсални 
магазини 

5,0 не по-малко от 
5,0 

* Забележка - стойностите с курсив за съгласно Наредба №3 за основните 
положения за проектиране на к-циите на строежите и за въздействията 
върху тях 
  
 
Таблица 5.2 Експлоатационни натоварвания от складирани материали върху 

подове съгласно БДС EN 1991, Част 1-1 и Наредба 3 
Категории 
участъци 

Участъци в помещения qk 
[kN/m2] 

Qk 
[kN] 

Категория 
Е1 

Участъци в помещения, 
подовите к-ции на които са 
чувствителни към натрупване 
на стоки, вкл.  зони за достъп 
(вкл. складиране на книги и 
др.)  

7,5 7,0 

Категория 
Е2 

Участъци в помещения за 
производствени дейности 

не по-малко 
от 4,0 

не по-малко 
от 4,0 
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Таблица 5.3 Експлоатационни натоварвания от вилични повдигачи съгласно 
БДС EN 1991, Част 1-1 и Наредба 3 

Клас на 
виличния 
повдигач 

Нето 
тегло 
[kN] 

Товаро 
подемност 

[kN] 

Осово 
натоварване 

Qk 
[kN] 

Концентрирано 
натоварване от 

1 гума 
Qk  [kN] 

F1 21 10 26 13 
F2 31 15 40 20 
F3 44 25 63 32 
F4 60 40 90 45 
F5 90 60 140 70 
F6 110 80 170 85 

  
 Динамичните натоварвания се получават от статичните умножени 
с коефициент на динамичност. Той се приема със стойност 1,4 при 
повдигачи с пневматични гуми и със стойност 2,00 при повдигачи с 
плътни гуми. 
 

 

 

 

Фиг. 5.1 Разпределение на експлоатационни натоварвания от вилични 
повдигачи 
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Таблица 5.4 Експлоатационни натоварвания за гаражи и участъци за 
преминаване на превозни средства съгласно БДС EN 1991, Част 1-1 и 

Наредба 3 
Категории участъци Участъци в помещения qk 

[kN/m2] 
Qk 

[kN] 
Категория F 
Леки прев. средства с 
тегло до 30 kN 

 Гаражи, открити и 
покрити паркинги  

2,5 

 
20,0 

(от 10,0 
до 20,0)* 

Категория G 
Средно тежки прев. 
средства с тегло над 
30 kN и до 160 kN 

Подходи, участъци за 
снабдяване и др. 

 
5,0 

 

 
от 40,0 до 

90,0 
 

* Забележка - стойностите с курсив за съгласно Наредба №3 за основните 
положения за проектиране на к-циите на строежите и за въздействията 
върху тях 
 

 
Фиг. 5.2 Разпределение на експлоатационни натоварвания от превозни 

средства 
 

Таблица 5.5 Експлоатационни натоварвания върху покриви съгласно 
БДС EN 1991, Част 1-1 и Наредба 3 

Категории 
участъци 

Участъци в помещения 
qk 

[kN/m2] 
Qk 

[kN] 
Категория H 

 
 Покриви, които са недостъпни, 
освен за обичайно поддържане и 
ремонти 

 
0,75 

(0,5)* 

 
1,0 
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Категория I 
 

Покриви, които са достъпни – 
съгласно категории от А до D 

съгласно 
категории от А 

до D 
Категория K 

 
Покриви, които са достъпни за 
специални дейности като кацане на 
вертолети 

 
5,0 

60,0 
(от 20 
до 60)*

* Забележка - стойностите с курсив за съгласно Наредба №3 за основните 
положения за проектиране на к-циите на строежите и за въздействията 
върху тях 
 Означенията в таблиците имат следното значение: 
 qk – равномерно разпространено натоварване, предназначено за 
определяне на общото напрегнато и деформирано състояние; 

 Qk – концентрирано натоварване, предназначено за определяне на 
местните ефекти. 
 
 5.3.2 Натоварвания съгласно указанията на Британската 
асоциация по полимерни подови покрития 
 В указанията [81]  са дадени четири класа натоварване, отчитащи 
вида, степента и честотата на трафика, които се категоризират както 
следва: 
 - леко натоварване „Light duty (LD)” – включващо лек пешеходен 
трафик, инцидентно преминаване на колички с гумени колела;  
 - средно натоварване “Medium duty (MD)” – включващо регулярен 
пешеходен трафик, често преминаване на мотокари, инцидентно 
преминаване на колички с твърдо пластични колела;  
 - тежко натоварване "Heavy duty (HD)" - включващо непрекъснато 
преминаване на мотокари и на колички с твърдо пластични колела, 
случайни ударни въздействия;  
 - много тежко натоварване "Very heavy duty (VHD)" - включващо 
както непрекъснато преминаване на мотокари и на колички с твърди 
пластични колела, така и наличието на постоянни ударни въздействия. 
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 Характерно е, че така в дадените категории не са дефинирани 
конкретни стойности на отделните натоварвания.  
 
 5.3.3  Натоварвания съгласно руските СНиП Польi 2004  
 Интензивноста на механичните въздействия върху пода, в 
съответствие със СНиП Польi 2004 [62] се категоризира в четири 
категории както следва: слаба, умерена, голяма, много голяма. 
Конкретните стойности са дадено в табл. 5.5. 
 

Таблица 5.5 Категории на интензивност на механичните въздействия в 
зависимост от характера на натоварването 

№ 
Интен- 
зивност 

Характеристика на натоварването 
(интензивност на натоварването - брой преминавания/ден ) 

 

Пеше-
ходен 
трафик 

Транспортни 
средства с 
гумени 
колела 

Транспортни 
средства на 
гъсеничен 

ход 

Транспортни 
средства с 
метални 
колела 

Маса на 
предмети 
в kg , 
падащи 
от H=1 m

1. 
Слаба 
интен- 
зивност 

До 500 

Движение 
само на 
ръчни 
колички 

- - До 2 

2. 
Умерена 
 

Над 
500 

До 100 - До 30 До 5 

3. 
Висока 
 

Над 
500 

100-200 До 10 30 -50 До 10 

4. 
Много 
висока 

Над 
500 

Над 200 Над 10 Над 50 До 20 
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 5.3.4 Натоварвания съгласно класификацията на Асоциация 
на производителите на складово оборудване (Storage Equipment 
Manufacturers Association – Sema), Велокобритания 
 Асоциация на производителите на складово оборудване дефинира 
три категории натоварване на подовете: леко, средно и тежко. 
Конкретните стойности за отделните категории се отнасят за 
равномерно разпределен товар, натоварване от ръчни палетни колички 
и точково натоварване от една стойка на стелажната система. 
 

Таблица 5.5 Категории на натоварване съгласно класификацията на 
Асоциация на производителите на складово оборудване 

Категории 

Равномерно 
разпределен 

товар 
[kN/m2] 

Ръчни 
палетни 
колички с 
тегло до 

[kN] 

Точково 
натоварване 
от 1 стойка 

[kN] 

Леко натоварване 
4,8 

 
7,0 2,5 

Средно натоварване 
7,2 10,0 

 
4,0 

Тежко натоварване 
10,0 15,0 

 
5,0 

 
 
 5.3.5 Натоварвания от транспортни и складови средства 
съгласно класификацията на „State-of-the-art Report RILEM TC 
184-IFE  
 Класове по натоварване на подовете са дадени и „State-of-the-art 
Report RILEM TC 184-IFE “Industrial floors” [97]. Te се отнасят основно 
до натоварване от транспортни и складови средства, характеризиращи 
се с колесно натоварване.  
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Таблица 5.6 Класове по натоварване от транспортни и складови средства 
Клас Тип на производствените 

помещения (примери) 
Колесно 

натоварване Q 
Леко 
натоварване 
 

Изложбени зали, магазини, 
супермаркети, кухни, текстилни 
фабрики и др. 

Q ≤ 10 kN 

Средно 
Натоварване 
 

Дървопреработващи предприятия, 
производство на хартия, паркинги и 
гаражи, складове 

Q ≤ 40 kN 

Тежко 
натоварване 
 

Хангари за самолети, 
машиностроене, автосервизи 

Q ≤ 80 kN 

Много тежко 
натоварване 

Тежко машиностроене, тежка 
индустрия 
 

Q ≥ 80 kN 

 
 Анализирайки изложеното може да се заключи, че в европейската 
и световна практика липсва единна класификация и количествени 
критерии, които да дадат възможност натоварванията върху подовете 
да бъдат унифицирани по един и същ начин. 
 
 5.4 Изисквания към проектното решение за избор на 
полимерно подово покритие 

 След като са определени въздействията върху пода, следва да 
бъдат определени типа  на всеки един от пластовете на настилките, 
изискванията, на които трябва да отговарят,  качествата и 
характеристиките, които трябва да притежават. В проектното решение 
трябва да бъдат определени следните характеристики на всеки един от 
междинните пластове на настилката, когато същите представляват 
съществени такива по отношение на надеждността, експлоатационната 
годност, дълготрайността и функционалността на изпълняваните 
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подове: якост на натиск; якост на огъване; якост на опън; якост на 
сцепление с осовата; водопопиваемост; специални характеристики - 
устойчивост на температурни въздействия, в т.ч. и рязка промяна на 
температурата; химическа устойчивост; водонепропускливост; реакция 
на огън; електропроводимост; паропропускливост; изолация от ударен 
шум и звукопоглъщане; други специфични характеристики и 
изисквания. 
 По отношение на полимерните подови покрития, в проекта 
задължително трябва да бъдат  посочени конкретни изисквания за 
устойчивост на износване, съпротивление на удар и якост на сцепление, 
както и тяхната дебелина. Ако е приложимо могат да се посочат 
изисквания за якост на натиск, якост на огъване, повърхностна 
твърдост, консистенция, модул на еластичност и други специфични 
изисквания. Такива изисквания например биха могли да се отнасят до 
цветовите решения, степен на съпротивление на хлъзгане, химична и 
температурна устойчивост, електропроводимост  и др. 
 Означаването на полимерните подови настилки в проекта трябва 
да се извършва съсгласно изискванията на БДС 2.819 Изобразяване и 
означаване на подовите настилки [8] и БДС EN 13813 Подови замазки 
и разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания 
[15]. В европейския стандарт има точно описание и изискване за 
означаването на полимерните подови порития. Такова характерно 
означение например е   

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4 
  Означението показва, че покритието е в съответствие с EN 13813, 
покритието е на база полимерни смоли (SR) и се характеризира с якост 
на сцепление ≥1,5 N/mm2 (В1,5), устойчивост на износване ВСА≤100 
μm (AR1) и съпротивление на удар ≥4 N.m (IR4).   
 С цел конкретизиране изискванията към подовата настилка и 
правилния избор на подово покритие,  автора предлага следния вариант 
на техническо задание [60]: 
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ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 
за избор  на  полимерно подово покритие 

 
Тип на сградата и  помещението 
................................................................................ 

Данни за натоварванията върху пода 
Пешеходен трафик (интензивност) ... Колесен трафик (N/mm2)  ................. 
Статично натоварване (N/mm2)  ........ Динамично натоварване (N/mm2)  ... 
Други натоварвания.............................................................................................. 

Характеристики на основата 
Тип на основата   ................................. Якост на натиск (N/mm2)  .................. 
Влажност (%)  ...................................... Отклонения на повърхността (mm) .. 
Наклони (%)  ....................................... Наличие на фуги или пукнатини  
Нарушения на повърхността на 
основата ........ 

Друго.................................................... 
 

Експлоатационни условия  
Експлоатационна температура (0С)  .. Влажност (%)  ..................................... 
Вид на замърсяванията 
.................................. 

На закрито / на атмосферните 
условия 

Химикали, които се използват при експлоатацията 
Наименование: ..................................... Концентрация (%) .............................. 
Температура (0С) ................................. Начин на контакт с пода  ....................
Продължителност на контакта .......... Друго............................................... 

Почистване 
Честота на 
почистване........................... 

Начин на 
почистване/ръчно,машинно/  

Температура на почистване (0С) ........ Почистващи инструменти .......... 
Почистващи химикали  ...................... Концентрация  .............................. 

 
Изисквания към подовото покритие 

 
Якост на натиск (N/mm2) ................... Якост на опън (N/mm2)  .............. 
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Температурна устойчивост (0С)  
.............. 

Химическа устойчивост  ........... 
Концентрация (%)   .................... 

Устойчивсот на износване  ................ Съпротивление на хлъзгане  ...... 
Външен вид на покритието ................. Цвят поRAL ………...... 
Непроницаемост за течности ............. Съпротивление на удар  ................... 
Електропроводимост ........................... Време за въвеждане в експлоатация:  
Друго....................................................  

 
 Изхождайки от дебелината на полимерните покрития, в табл. 5.7 
са дадени някои препоръчителни области на приложение в зависимост 
от натоварванията върху подовете. Част от посочените в таблицата 
подови покрития могат да бъдат изпълнени със специални декоративни 
ефекти. Това се получава чрез включване на цветни частици, люспи или 
цветен кварцов пясък. Друг вариант на изпълнение са покрития с 
финиш тип "terazzo". Те могат да бъдат изпълнени при използване на 
покрития с дебелина над 4 mm, т.е високонапълнени полимерни 
композиции. Също така, почти всички подови покрития независимо от 
тяхната дебелина, дават възможност за изпълнение с противохлъзгава 
повърхност.   
 

Таблица 5.1 Препоръчителни области на приложение на най-често 
използваните  в практиката полимерни подови покрития [56] 

N 
Тип на 

полимерното 
подово покритие 

Област на приложение 

1 Тънкослойни 
покрития с деб. до 
1 mm на база 
епоксидни, 
полиуретанови и 
ММА смоли 

Помещения подложени на леко до средно 
механично натоварване – лаборатории, 
търговски помещения, складове и логистични 
помещения, стълбища и коридори, кухни, 
фармацевтични предприятия, предприятиа на 
ХВП и др. 
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2 Саморазливни 
покрития с 
дебелина от 2 до 4 
mm на база 
епоксидни, 
полиуретанови и 
ММА смоли 

Помещения подложени на средно до тежко 
механично натоварване – предприятия на леката 
промишленост, магазини, помещения в 
обществени сгради, чисти помещения, 
лаборатории, болнични заведения, спедиторски 
и складови помещения, зали, цехове, 
автосервизи, помещения в химически 
предприятия и предприятия на ХВП и др. 

3 Многослойни 
покрития 
(„сандвич” 
системи) с деб. 
по-голяма от 2 
mm с гладка и 
грапава 
повърхност 

Помещения подложени на средно до тежко 
механично натоварване – открити и закрити 
паркинги и гаражи, предприятия на хранително-
вкусовата промишленост с мокри 
производствени процеси, обществени и 
промишлени кухни, произвосвени помещения 
на лекото машиностроене и др. 

4 Високонапълнени 
полимерни 
композиции с 
дебелина от 4 до 6 
mm 

Помещения подложени на тежко механично 
натоварване – складови помещения, помещения 
в предприятия на хранително-вкусовата 
промишленост, предприятия на 
фармацевтичната и химическата промишленост, 
декоративни настилки за обществени сгради, 
хладилни камери и др. 

5 Високонапълнени 
полимерни 
композиции с 
дебелина по-
голяма от 6 mm 

Помещения подложени на много тежко 
механично натоварване – помещения в 
предприятията на ХВП, химическата и 
фармацевтичната промишленост, камери за 
дълбоко замразяване, помещения с екстремни 
въздействия - комбинация от влага, 
температурни, механични и химични 
въздействия и др. 
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 5.5 Дълготрайност на полимерните подови покрития 

 Като цяло експлоатационния срок на полимерните покрития 
зависи в основна степен от тяхната дебелина. Въпреки това, налице са 
много допълнителни фактори, които оказват влияние на тяхната 
експлоатационна годност, включително вида на натоварването и 
използваните колела, честотата и ефективността на почистването и 
поддръжката на пода, ударните механични въздействия върху пода и 
др. В редица случаи има решения, при които са приложими  няколко 
типа полимерни подови покрития. И обратното, при специфични 
условия на експлоатационната среда няма голяма вариативност при 
избора на подходящо покритие.  Така например, тънкослойните 
покрития са приложими само при леко механично натоварване. При 
средно и тежко механично натоварване трябва да се проектират 
покрития с по-голяма дебелина. Също така, при наличието на 
абразивни частици като песъчинки или метални стружки и при наличие 
на трафик, тънкослойните покрития е възможно да бъдат 
компрометирани. Поради тази причина отново се препоръчва 
прилагането на покрития с по-голяма дебелина. 
 Понастоящем, за определяне дебелината на ППП се използва 
метод, който се състои в използване на таблични зависимости между 
приложеното натоварване и дебелина на полимерното покритие. Тези 
зависимисти са определени спрямо вертикално натоварване, което се 
разпределя през полимерното покритие до бетонната основа под ъгъл 
от 45 градуса (фиг. 5.4). При наличие на колесни транспортни средства, 
при определяне на натоварването и в частност контактните напрежения 
на повърхността на покритието се отчита вида на материала, от който 
са изработени самите колела (фиг.5.3). 
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Фиг. 5.3 Влияние на материала, от който са изработени колелата върху 

контактните напрежения 
 
 Описаният метод е представен за пръв път от немски автори в [68] 
и е доразвит в [104]. Подобна методика за определяне на дебелината на 
полимерните подови покрития е дадена и в Ръководството за добри 
практики на италианската асоцоация Conpaviper [76]. Резултатите от 
направените изследвания показват, че натоварванията предаващи се на 
покритията не могат да се абсорбират и се предават директно на 
долулежашата бетонна основа. Ако якостта на бетона е недостатъчна е 
възможно компрометиране на подовата система като цяло. 
Напрежението, което предизвиква колелото върху повърхността на 
настилката зависи от вида на колелото (вида на материала) и от 
приложеното натоварване. Натоварванията  приложени върху твърди 
подови покрития се разпределят от повърхността на покритието през 
самото покритие и до повърхността на бетона под ъгъл от около 45 
градуса, като натоварването  от колела на транспалетни колички, 
високоповдигачи и др. подобни  има относително малка контактна 
площ. В [104] е даден и следния пример за определяне дебелината на 
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подовото покритие: при покритие с дебелина 3 mm и упражнено 
натоварване от 80 N/mm2, същото  намалява, чрез разпределяне на 
тавара на около 31 N/mm2 върху повърхността на бетонната основата 
(фиг. 5.4). 

 
Фиг. 5.4 Разпределяне на натоварване през полимерно покритие към 

бетонна основa 
 
 Дискутира се, че първоначалното натоварване от около 80 N/mm2 
неминуемо би повредило повърхността на бетона, който има якост  30 
N/mm2. Но полимерното покритие действа като буфер за 
натоварването, така че повърхността на бетона не се натоварва повече, 
отколкото е якостта му на натиск. Представена е също и формула, 
показваща параметрите, които трябва да бъдат включени, за да се 
определи разпределението на натоварването  през покрития с различна 
дебелина: 
 

 (5.1)  
P

w K
D

RR F
F

= ×  ,  

 
 където Rw  е напрежението в контактната повърхност бетонна 
основа-полимерно подово покритие; 
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 Rp - напрежението в контактната повърхност колело - полимерно 
подово покритие; 
 FD - коефициент на преобразуване на натоварването в зависимост 
от дебелината на полимерно подово покритие; 
 Fk  - корекционен коефициент при големи натоварвания. 
 Колелата с гуми на автомобили, камиони, повдигачи и т.н. 
предизвикват по-малки по стойност усилия върху подовите покрития. 
Твърдите колела, изработени от полиамид или стомана предизвикват 
по-високи изисквания към покритията. Поради тези причина, 
стойността  изчислена за дадено натоварване, трябва да се умножи по 
коефициент, който е с максимална стойност 1,75. Описаният по-горе 
метод  дава зависимост между дебелината на полимерното подово 
подритие и физико-механичното натоварване, действащо през периода 
на експлоатация върху повърхността на бетонната основа. Основният 
фактор, от който зависи дебелината на покритието в случая е 
стойността на приложеното натоварване от транспортно средство, 
както и типа и рамера на гумите му. Чрез алгебричното уравнение се 
дава определяне на съответната дебелина на ППП, което обаче 
разглежда единствено възникващите натискови напрежения в бетона и 
то само под действието на вертикално натоварване.  Въпреки че 
теоретично определената необходима дебелина на покритието отговаря 
до известна степен на експлоатационните натоварвания, на практика то 
не е съвсем точно. Причината е, че в практиката вертикални  
натоварвания по-големи от 4,5 N/mm2 се срещат много рядко. Освен 
това, този метод не отчита възникването на опънни напрежения в 
контактната повърхност бетонна основа-полимерно подово покритие. 
Не се отчитат също и срязващите напрежения, които се получават в 
резултат на хоризонтални въздействия и температурни натоварвания. 
 Именно с цел подобряване на методиката за проектиране на 
подови покрития бе извършено изследване на вида и стойностите на 
напреженията, възникващи в системата бетонна основа-полимерно 
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покритие при различни видове транспортни средства и при различни 
дебелини на покритията.  Изследването, реализирано с използване на 
Метода на крайните елементи (МКЕ) и специализиран софтуерен 
програмен продукт е представено в т.7.2 
  
 5.6 Изисквания към проектирането на основата за полагане на 
полимерните подови покриия 

 Основната функция на полимерните подови покрития е да 
придадат завършен вид и финиш на повърхностите, върху които са 
положени. В тази връзка, към тях не следва да се предявяват завишени 
изисквания за носимоспособност. Основата за полагане на покритията 
се проектира отделно от тях при съблюдаване на изискванията за 
поемане на механичните, температурните и други експлоатационни 
въздействия. Тя трябва да притежава нужната устойчивост, докато е 
защитена от полимерните покрития, като в нея трябва да са изпълнени 
необходимите индуцирани, дилатационни, изолационни и други фуги. 
Основата трябва да притежава необходимите якостни характеристики, 
равнинност и при необходимост - наклони. Предвид на това, че 
полимерните покрития като цяло са с малка дебелина, на тях не може 
да се разчита и за отстраняване на дефектите на основата [71].  
 Като основа за полагане на полимерните подови покрития могат 
да се използват нови бетонни настилки, стари бетони настилки, 
съществуващи настилки от мозайка, керамични плочки, цимент-
полимер модифицирани замазки и др.  Независимо от вида на основата, 
с цел осигуряване дълготрайността на подовото покритие и подовата 
настилка като цяло, якостта на сцепление на покритието към основата 
трябва да е в определени граници, като не се препоръчва да е със 
стойност по-ниска от 1,5 N/mm2 [71, 85]. Това може да се осигури чрез 
качествена подготовка на основата и чрез осигуряване необходимите 
характеристики на самата основа, в това число и якост на опън.  
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 При основа от бетонна настилка в проектното решение трябва да 
бъдат зададени конкретни изисквания за: вид и степен на уплътняване 
на основата под бетонната настилка; дебелината на бетонната настилка; 
класа на бетона и специфични изисквания към него като якост на 
огъване и др.; вид, количество на армировката и начин на армиране 
[64]. Самото конструктивно проектиране на бетонните настилки следва 
да се извършва по крайни и експлоатационни граничи състояния 
съгласно действащите нормативни документи. Наредба № РД-02-20-19 
от 29 декември 2011 г. регламентира, че строителните конструкции се 
проектират, както следва: за строежите от първа и втора категория - по 
Еврокодовете; за строежите от трета, четвърта и пета категория, които 
се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) - по Еврокодовете; за строежите от трета, четвърта, пета и шеста 
категория, които не се възлагат при условията и по реда на ЗОП - по 
Еврокодовете или по действащите национални нормативни актове за 
проектиране на строителни конструкции, без да се смесват методите за 
изчисляване и конструиране, определени в Еврокодовете и в 
националните нормативни актове [39]. При самото оразмеряване на 
бетонните настилки, освен  БДС EN 1992 Еврокод 2 или Нормите за 
проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции могат, могат да 
се използват и някои други утвърдени практики и методики [47, 75].  
 Якостта на опън на бетонните настилки трябва да не е по-ниска от 
1,5 N/mm2, което предполага използване на бетон с необходимата 
характеристична стойност на якостта на натиск, т.е минимален клас 
С25/30. Съгласно БДС EN 206:2014/NA:2015, този клас бетон трябва да 
е с максимално В/Ц отношение 0,6 и с минимално количество цимент 
280 kg/m3. При изпълнение на бетонни настилки върху земната основа 
следва да се изпълнява и изолационната мембрана. Най-често тя е от 
полиетиленово фолио, като една от основните и функции е редуциране 
на допълнителните напрежения, възникващи между бетонната  
настилка и основата както в резултат на съсъхването, така и в резултат 
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на температурни промени. Тук от съществено значение е коректното 
задаване дебелината на мембраната, като застъпването на отделните 
листове трябва да е минимум 300 mm [75]. 
 
 5.7 Наклони на подовите покрития 

 Един от съществените аспекти при проектирането на подовете и 
полименрите подови покрития е свързан с адекватното и бързо 
отвеждане на течностите към отводнителните елементи на сградите. 
Това е от особено голямо значение при наличие на разливи от горещи 
течности върху пода или наличие на агресивни химически разтвори. 
Наклонените участъци на пода не трябва да бъдат с прекалено голяма 
дължина, още повече, че при подови настилки, разположени върху 
междуетажни плочи това е свързано с по-голяма дебелина на пласта за 
наклон и респективно с по-големи натоварвания. С цел съкращаване на 
пътя на движение на течностите върху подовото покритие е 
необходимо правилно проектиране на канализационната инсталация, 
сифоните и улейните отводнители. Предвид на това, че полимерните 
подови покрития като цяло са с малка дебелина, необходимите наклони 
следва да бъдат зададени с пласта за наклон. Прилагат се няколко 
метода за бързо отвеждане на течностите от повърхността на подовите 
настилки [73]: 
 - с използването на канали, разположени по периметъра на 
помещението (фиг. 5.5); 
 - с използването на канали, разположени в средата на 
помещението (фиг. 5.6 и фиг. 5.7); 
 - с използването на "изолиран" канал, разположен в средата на 
помещението (фиг. 5.8); 
 - с използването на единични подови сифони (фиг. 5.9 и фиг. 5.10); 
 - с използването в едно помещение и на канали и подови сифони. 
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Фиг. 5.5 Отвеждане на течностите по повърхността на подовото покритие с 

канали разположени по периметъра на помещението 
 
 

 
Фиг. 5.6 Отвеждане на течностите по повърхността на подовото покритие с 

канал разположен в средата на помещението 
 
 

 
Фиг. 5.7 Отвеждане на течностите по повърхността на подовото покритие с 

"изолиран" канал разположен в средата на помещението 
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Фиг. 5.8 Отвеждане на течностите по повърхността на подовото покритие с 

един подов сифон 
 
 

 
Фиг. 5.9 Отвеждане на течностите по повърхността на подовото покритие с 

два подови сифона 
 
 

 
a) б) 

Фиг. 5.7 Отвеждане на течностите по повърхността на подовото покритие с 
канали разположени в средата на помещението а)  

и с единичен подов сифон б) [92] 
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 Отводнителните съоръжения, които се използват обикновено са 
изработени от неръждаема стомана. Когато се използват улейни 
отводнителни канали, те трябва да са с вграден наклон на дъното, като 
по този начин се елиминира нуждата от съобразяване с наклоните на 
подовата настилка.  
 Наклона на пода и вида на отводнителните съоръжения трябва да 
бъдат подбрани в зависимост от вида и количеството на течностите и 
разтворите, които трябва да бъдат отведени. Площите под оборудването 
и машините могат да са с по-голям наклон, докато в зоните, където има 
наличие на пешеходен трафик трябва да се вземе предвид 
необходимата степен на съпротивление на хлъзгане.  
 Минималния наклон на подовото покритие, с цел осигуряване на 
адекватно оттичане на течностите по повърхността е 1,25% [71]. В 
някои източници, като минимален наклон се препоръчва 1% [73]. Тук 
трябва да се има предвид, че при наклон по-малък от 1% е възможно да 
се получи не само затруднено отвеждане, но и образуване на локални 
вдлъбнатини, които са предпоставки за задържане на течностите и 
образуване на локви. Препоръчителния наклон при наличие на разливи 
от течности с висока температура или химически разтвори е 2,5%, като 
минималния допустим наклон е 2% [33].  По-големи наклони могат да 
доведат до повишаване на риска от злополуки през време на 
експлоатацията вследствие на подхлъзвания. Изключение се допускат 
само при изпълнението на рампи. При проектирането на наклона на 
пода, следва да се има предвид също, че в случай на  използване на 
саморазливни покрития, при наклон по-голям от 1,5% е възможно да се 
получат технологични проблеми обусловени от  разливността на 
смесите.  

 
5.8 Специфични детайли  

За гарантиране дълготрайността на полимените подови покриитя е 
необходимо изпълнението на редица специфични детайли. Такива са 
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детайлите при индуцирани и дилатационни фуги, холкери, около 
преминаващи през подовото покритие тръби и инсталации, при 
прекъсване на подовото покритие и др.  

 Разстояния между фугите, както и техния вид са предмет на 
проектното решение, отнасящо се до основата за полагане на 
полимерното покритие. Всички фуги в основата, които са свързани с 
деформации през време на експлоатацията е необходимо да бъдат 
продължени и в полимерното покритие (фиг. 5.8). В участъците от 
пода, където има наличие на трафик, а също и в зоните около 
дилатационните фуги, подовото покритие е необходимо да бъде 
изпълнено с допълнително усилване. То се изразява в оформянето на 
закотвящ канал, запълнен с материала за самото подово покритие (фиг. 
5.9). При саморазливни покрития дълбочината му е достатъчно да бъде 
5 mm. При подови покрития с дебелина по-голяма от 4 mm, 
изискването е дълбочината на закотвящия канал да бъде равна на 
минимум дебелината на покритието, а ширината на канала да е 
минимум два пъти дебелината на покритието. 

 

 
Фиг. 5.8 Детайл за изпълнение на индуцирана фуга в основата и в 

полимерното подово покритие 
1- полимерно подово покритие; 2-закотвящ канал (при необходимост); 3 - 

индуцирана фуга; 4 - еластичен фугопълнител 
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Фиг. 5.9 Детайл за изпълнение на дилатационна фуга в основата и в 

полимерното подово покритие 
1- полимерно подово покритие; 2-запълващ материал на дилатационната 

фуга; 3- еластичен фугопълнител 
 

 При полимерни покрития с дебелина повече от 4 mm, когато 
същото трябва да завърши наравно с основата, с цел избягване на риска 
от компрометиране на ръба, а също и просмукване на течности под 
покритието също се изпълнява допълнително усилване със закотвящ 
канал (фиг. 5.10). Тук също важи посочения вече принцип по 
отношение неговите размери (височина и ширина).  
 

 
Фиг. 5.10 Детайл за изпълнение на завършване на полимерно подово 

покритие на едно ниво с основата 
1- полимерно подово покритие 
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 При наличието на специфични хигиенни изисквания, оформянето 
на връзката между пода и стената се изпълнява холкер с минимален 
радиус от 50 mm. Холкерът може да се изпълни както преди, така и 
след полимерното покритие. При някои системи, включваши финишен 
слой ("top coat"), с него се покрива и самото тяло на холкера. 

 

 
Фиг. 5.10 Детайл за изпълнение на връзка между подовото покритие и стена 

с холкер 
1 - полимерно подово покритие; 2 - холкер; 3 - метален завършващ профил 

 
 При използването на отводнителни канали или единични подови 
сифони, с цел поемане на деформациите вследствие различните 
коефициенти на температурно разширение, между ръба на канала или 
сифона е необходимо да се изпълни фуга, запълнена с еластичен 
фугопълнител (фиг. 5.11). Фугопълнителя трябва да бъде също така и 
устойчив на факторите на експлоатационната среда, а при 
необходимост да притежава и необходимата химическа резистентност.  
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Фиг. 5.11 Детайл за изпълнение на връзка между полимерно покритие и 

подов канал 
1 - полимерно подово покритие; 2 - еластичен химически устойчив 

фугопълнител; 3 - бетонна основа; 4 - замонолитващ разтвор; 5 - улеен 
канал от неръждаема стомана; 6 - решетка от неръждаема стомана 
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 ГЛАВА 6 ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ 
ТИПОВЕ ПОЛИМЕРНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 
 
 6.1 Технологична характеристика на процеса 

 Изпълнението на полимерните подови покрития е комплексен 
строителен процес, който включва подготвителни процеси, основен 
процес, спомагателни процеси и довършителни процеси. Към 
подготвителни процеси се отнасят проверката на състоянието и 
характеристиките на основата, върху която ще се полага покритието и 
подготовката на основата. Спомагателните процеси включват  работите 
и операциите по подготовка на работните места, в т.ч. доставка на 
материалите и приготвяне на разтворите за покритията. Към основния 
процес се отнасят полагането на адхезионен грунд, когато такъв се 
предвижда, подаването на разтвора до работните места, полагането и 
повърхностната обработка на разтвора за отделните слоеве в 
съответствие с изискванията за съответната система. Довършителните 
процеси и операции включват изпълнението на холкери, запълването с 
еластичен фугопълнител и почистване на работните зони.  
 
 6.2 Общи изисквания преди започване на работите 

 Преди да започне изпълнението е необходимо да бъдат осигурени 
някои общи изисквания, които имат пряко отношение към качеството 
на изпълняваните подови покрития: 
 - да са завършени заваръчните, монтажните и всички други 
довършителни работи в помещението, освен в случаите, когато в 
календарния план е предвидено друго решение; 
 - площите,  върху които ще се полага покритието да бъдат добре 
осветени; 
 - да се преустанови движението в помещенията на лица, които не 
са пряко ангажирани с полагането на покритието; 
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 - температурата на въздуха в помещеието да е в диапазона от 10оС 
до 30оС, като най-добри резултати се получават при температура от 
15оС до 25оС (покрития на база ММА смоли могат да се полагат при 
температура до -25оС); 
 - относителната влажност на въздуха в помещението да е 
максимум 80%; 
 - строго препоръчително е избягване на полагането в условията на 
покачващи се температури на основата и на въздуха. 
 От друга страна, основата за изпълнение на полимерните подови 
покрития следва да отговаря на следните изисквания: 
            - да има влажност не повече от 4% при изпълнение на настилки 
на база епоксидни, полиуретанови  и ММА смоли (не се отнася за 
настилките на база водоразтворими смоли) [77, 80, 98]; 
 - при изпълнение на настилки, които не са паропропускливи и/или 
адхезионния грунд не е паропропусклив, под основата да е изпълнена 
пароизолация, с цел недопускане проникване на водни пари в оснавата 
водещи до повишаване на парциалното налягане в основата и съответно 
намаляване на адхезионната якост; 
 - в основата да са изпълнени всички необходими фуги; 
 - температура на основата да е минимум 8-10 оС и минимум с 3оС 
по-висока от точката на оросяване (табл.6.2). 
  

Таблица 6.1 Температури на точките на оросяване в зависимост от 
температурата на околната среда и относителната атмосферна влажност 

съгласно ISO 4677 1-2  

Темп. на 
окол. среда 

Температури на точките на оросяване (˚С) за относителна 
влажност на околната среда между 40 и 100% 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

35 19,4 23,0 26,1 28,7 31,0 33,1 35 

30 15,0 18,5 21,4 23,9 26,2 28,2 30 
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25 10,5 13,9 16,7 19,6 20,1 23,2 25 

20 6,0 9,3 12,0 14,4 16,5 18,3 20 

15 1,5 4,2 7,3 9,6 11,6 13,4 15 

10 -3,0 0,1 2,6 4,8 6,7 8,5 10 

5 -7,0 -4,7 -2,0 0 1,9 3,5 5 

 
 6.3 Подготовка на основата 

 Дълготрайността на полимерните подови покрития зависи в 
голяма степен от качествената подготовка на основата. Подготовката на 
основата за полагане на полимерните подови покрития включва 
комплекс от технологични операции, имащи за цел осигуряване на 
определена грапавост, отстраняване на разединителни слоеве, 
обезпрашаване, ремонт на повърхността при необходимост и др. 
Изследванията в областта показват, че в 50% от случаите на 
компрометиране на подовите покрития, причината се дължи на недобра 
или некачествена подготовка на основата [97, 99].  
 

 
Фиг. 6.1 Причини водещи до компрометиране на полимерните подови 

покрития 
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 6.3.1 Методи за изпитване с цел окачествяване подготовката 
на основата 

При подготовката на основата трябва да се акцентира върху 
определяне на: якоста на натиск и якоста на опън на основата; 
сцепленито  към основата на полимерните покрития; грапавоста на 
основата; наличието на прах, замърсявания от масла, горива и/или 
други слоеве върху основата влияещи неблагоприятно върху адхезията; 
влажноста на основата и влажноста на окръжаващата среда; наличие на 
пукнатини, кухини, каверни, разслоявания, подкожушване и др. 
дефекти на основата; равнинност. 

 В европейската и световната практика има редица методи, 
приложими за окачествяване на горепосочените характеристики, които 
са приложими и по отношение на полимерните подови покрития. В 
табл. 6.2 са систематизирани приложимите методи за изпитване (И) и 
огледи (О), които могат да се използват за определяне на съответните 
характеристики с цел окачествяване подготовката на основата и 
респективно управление на качеството по смисъла на т. 9 на БДС EN 
1504 [17]. 

 
Таблица 6.2 Изпитвания и огледи свързани с управление на качеството  

N Характеристика 
И / 
О 

Европейски или ISO стандарт 
(описание на изпитването/огледа) 

1 Якост на натиск 
И 

БДС EN 12504-1  Изпитване на бетон в 
конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, 
проверка и изпитване на натиск 

И 
БДС EN 12504-2 Част 2: Изпитване без 
разрушаване. Определяне на големината на 
отскока 

И 
БДС EN 12390-3 Изпитване на втвърден 
бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни 
тела 
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2 Якост на опън 
И 

БДС EN 12390-6 Изпитване на втвърден 
бетон.    Част 6: Якост на опън при 
разцепване на пробни тела 

И 

БДС EN 12636 Продукти и системи за 
защита и възстановяване на бетонни 
конструкции. Методи за изпитване. 
Определяне на сцеплението “ бетон – бетон ”

3 Адхезионна 
якост И 

БДС EN 13892-8 Методи за изпитване на 
подови замазки. Част 8: Определяне на якост 
на сцепление 

И 

БДС EN 1542 Продукти и системи за 
предпазване и възстановяване на бетонни 
конструкции. Измерване на сцеплението при 
натоварване на опън 

4 Грапавост  на 
основата 

И 

БДС EN 13036-1 Характеристики на 
повърхността на настилката. Част 1: 
Измерване на дълбочината на 
макротекстурата чрез използване на пясъчно 
петно 

И 

БДС EN ISO 4288 Изисквания към 
геометрията на продукти (GPS). Структура 
на повърхнина: Профилен метод. Правила и 
процедури за оценяването на структура на 
повърхнина  

И 
БДС EN ISO 3274 Изисквания към 
геометрията на продукти (GPS). Структура 
на повърхнина. Профилен метод.  

И БДС EN 1776 Метод с пясъчно петно 
О Визуален оглед 

5 Чистота на 
повърхността 

И 
БДС EN 1504-10 Метод за изпитване с 
леплива лента. 
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И Метод с избърсване 
О Визуален оглед 

6 Наличие на 
замърсяване 
или слоеве 
възпрепятств. 
адхезията 

И БДС EN 12504-1 

И 
БДС EN ISO 2808 Бои и лакове. Определяне 
на дебелината на покритията (ISO 2808:2007)

И Вземане на проби и химичен анализ 
О Визуално обследване 

7 Широчина и 
дълбочина на 
пукнатини 

И 

БДС EN 12504-4 Изпитване на бетон в 
конструкции. Част 4: Определяне на 
скоростта на разпространение на 
ултразвуков импулс. ISO 8047 

И БДС EN 12504-1:2009 
O Визуално обследване 

8 Влажност на 
основата 

И “CM” метод 
И Диелектрически метод 
И Метод с полиетиленово фолио 

9 Температура на 
основата и на 
възуха. 
Влажност 

И Контактен термометър 
И Инфрачервен пирометър 
И Влагомер 

И 
ISO 4677 Атмосфери за кондициониране и 
изпитване. 

10 Точка на 
оросяване И 

ISO 4677 Атмосфери за кондициониране и 
изпитване. Определяне на относителната 
влажност.  

11 Дефекти в 
основата: раз-
слояване,  ку-
хини, каверни и 
др. 

И Прозвучаване с чук 
И БДС EN 12504-4:2005 
И Ударен ехо тест 
И Инфрачервена термография 
И Ендоскопия 

12 Равнинност И DIN 18202 / BS 8204-1 / ПИПСМР 
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 Посочените в табл. 6.2 стандарти за изпитване обхващат почти 
всички възможни методи за определяне на характеристиките на 
основата и нейната подготовка. Въпреки това в практиката е 
нецелесъобразно прилагането на всички тези методи, още повече, че за 
голяма част от тях е необходима специализирана апаратура и уреди. 
Поради тази причина, препоръчително е прилагането окачествяването 
на основата и нейната подготовка се извършва с използването на 
следните методи [60]:  
 - за определяне якоста на натиск - БДС EN 12390-3 Изпитване на 
втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела и БДС EN 
12504-2 Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на 
големината на отскока (фиг. 6.2); 
 - за определяне якоста на опън - БДС EN 12390-6 Изпитване на 
втвърден бетон. Част 6: Якост на опън   при разцепване на пробни тела 
(фиг.6.3); 
 - за определяне на якост на сцепление - БДС EN 1542 Продукти и 
системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. 
Измерване на сцеплението при натоварване на опън; 
 - за определяне на грапавоста  на основата - БДС EN 13036-1 
Характеристики на повърхността на настилката. Част 1: Измерване 
на дълбочината на макротекстурата чрез използване на пясъчно 
петно (фиг. 6.4); 
 - за определяне чистотата на повърхността - метод за изпитване с 
леплива лента и метод с избърсване (фиг.6.5); 
 - за определяне на температурата на основата и на възуха - 
контактен термометър, инфрачервен пирометър и термометър за 
въздушна температура; 
 - за определяне на влажноста на основата и на въздуха - “CM” 
метод (фиг. 6.6), диелектрически метод , влагомер; 
 - за определяне на дефекти в основата под формата на разслояване, 
пукнатини, подкожушване и др. - прозвучаване с чук. 
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 При констатиране на характеристики и дефекти неотговарящи на 
изискванията е препоръчително, окачествяването на основата да се 
извърши посредством комплексни методи, включващи комбинация от 
изпитвания съгласно таблица 6.2. 
 

  
Фиг. 6.2 Общ вид на уред за 

определяне на вероятната якост на 
натиск по БДС EN 12504-2  

 

Фиг. 6.3 Изпитване за определяне на 
якост на опън   при разцепване на 
пробни тела по БДС EN 12390-6  

 
 

  
Фиг. 6.4 Изпитване за определяне на 

грапавоста  на основата по 
БДС EN 13036-1  

Фиг. 6.5 Общ вид на оборудването за 
определяне на чистотата на 
повърхността по ISO 8502-3 
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Фиг. 6.6 Общ вид на уред за 

определяне на влажноста на основата 
по “CM” метод 

Фиг. 6.7 Общ вид на уред за 
определяне на температурата и 

влажноста на въздуха 
 
 6.3.2 Методи за подготовка на основата 
 В  практиката се прилагат следните методи за механична 
подготовка на основата (обработка на  повърхноста) преди полагането 
на полимерните подови покрития: дребноструене – вакуумно 
бластиране с метални дробини; сухо и мокро песъкоструене; водно 
бластиране; гриндиране (шлайфане) с диамантени дискове; фрезоване 
[67,88]. Предимствата и недостатъците на всеки един от посочените по-
горе тип подготовка на основата са обобщени в табл. 6.3 [61]. Примери 
за механизация за изпълнение на подготовката на основата с използване 
на различните методи са илюстрирни на фиг. 6.8, фиг. 6.9, фиг. 6.10 и 
фиг. 6.11. 

 
Табл. 6.3 Предимства и недостатъци на различните методи за подготовка на 

основата 
№ Тип подготовка 

на основата 
Предимства Недостатъци 

1. Вакуумно 
бластиране  

Повишава се площта 
на контактната зона 
основа-полимерно 
покритие, отделя се 

Висока стойност на 
началните 
капиталовложения за 
закупуване на 
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циментовото мляко, 
отварят се порите и 
капилярите на 
бетоновата основа, 
ясно се открояват 
дефектите 
(пукнатини, шупли и 
др.) на основата. 
Висока 
производителност. 

оборудване. 

2. Песъкоструене Повишаване площа на 
контактната зона 
основа - полимерно 
покритие, отделя се 
циментовото мляко и 
други участъци с 
недостатъчна 
носимоспособност 

Голямото количество 
пясък (или шлака), които 
се използват при 
обработката на 
повърхностите води до 
наличието на голямото 
количество прах и 
свободни частици. По-
ниска производителност 
в сравнение с вакуумното 
бластиране. 

3. Водно 
бластиране 

Повишаване площа на 
контактната зона 
основа - полимерно 
покритие, отделя се 
циментовото мляко и 
други участъци с 
недостатъчна 
носимоспособност. 

Необходимо е наличието 
на функционираща 
канализационна 
инсталация с кало-
маслоуловител. 
Повишава влажността на 
основата, което е 
неприемливо от гледна 
точка на изискуемата 
мин. влажност от 4% (с 
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изключение на случаите 
на изпълнение на 
настилки на база 
водоразтворими смоли). 
Необходимо е вземане на  
допълнителни мерки за 
отстраняване на 
свободната вода от 
повърхността на основата

4. Диамантено 
гриндиране 

Отделя се 
циментовото мляко, 
отварят се порите и 
капилярите на 
бетоновата основа, 
открояват се 
дефектите 
(пукнатини, шупли и 
др.) на основата. 

Не се повишава 
съществено площа на 
контактната зона основа-
настилка 

 
 

 
Фиг.6.8 Обща схема на машина за  

вакуумно бластиране  
 Фиг.6.9 Машина за вакуумно  

бластиране 
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Фиг 6.10 Гриндер оборудван с диск с 

диамантенени зърна 
Фиг 6.11 Подготовка на основата 

чрез фрезоване  
 
 6.4 Смесване на изходните материали и компоненти 

 Изходните компоненти на полимерните подови покрития се 
смесват в точно определено съотношение и последователност в 
съответствие с указанията на съответния производител. Обикновено 
течните компоненти се смесват преди добавянето на добавъчните 
материали, освен ако производителя не е регламентирал друго. За 
смесването на компоннетите за тънкослойните и саморазливните 
покрития следва да се използват нискооборотни единични или двойни 
смесители (миксери) с ниска скорост на въртене, т.е. 200-500 
об./минута (фиг. 6.12). Смесването и хомогенизирането на смесите за 
дебелослойните високонапълнени покрития се извършва посредством 
нискооборотни двойни или стационарни смесители (фиг. 6.13). Времето 
за смесване е в съответствие с указанията на производителя на 
материалите, като обикновено е от порядъка на 2-3 минути. При 
дебелослойните високонапълнени композиции, в зависимост от 
температурата на материалите, времето за смесване може да бъде и до 5 
минути. Течните системи като адхезионни грундове и тънкослойни 
покрития се доставят като двукомпоненнтни продукти, всеки от който е 
необходимо предварително да бъде разбъркан.  Смесването трябва да се 
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извършва с повишено внимание с цел недопускане въвличането на 
допълнително количество въздух в разтвора.  
 

  
Фиг. 6.12 Нискооборотен 

единичен смесител  
Фиг. 6.13 Стационарен 

 смесител 
 
 Върху качеството на хомогенизирането на разтворите съществено 
влияние оказват вида, формата и размерите на работния орган на 
смесителите. В практиката се изпололзват работни органи с различна 
форма, като приложението на някои от тях в зависимост от вида на 
полимерното покритие е дадено в табл. 6.3. 
 
Таблица 6.4 Област на приложение на работните органи в зависимост от 

типа на полимерното подово покритие [107] 

Тип полимерно 
подово покритие 

 

Вид на работния орган на смеситeля 

      
Адхезионен 
грунд 

●● ●● ●● ●  ●● 
 
 

Тънкослойни 
покрития 

● ●● ●●  ●● ●●  
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Саморазливни 
покрития 

●    ●● ●●  

Полиуретан-
циментови 
покрития 

    ● ●● ●● 

Високонапълнени 
композиции 

     ●● ●● 

Повърхностни 
запечатки ("top 
coat") 

● ●● ●●  ●● ●●  

Легенда: 
●●  = много добро смесване 
 ●  = добро смесване 
  
 
 6.5 Грундиране на основата  

 Грундирнето на основата преди полагането на подовите покрития 
е съществена технологична операция. От една страна, чрез него се 
заздравява повърхностния слой на основата при импрегиране, а от 
друга страна, създава невсмукваща гладка основа, която помага за 
разливането при саморазливните покрития или улеснява полагането на 
високонапълнените полимерни композиции. Основна роля тук играе 
явлението умокряне, чиито основни положения по отношение връзката 
му с технологичните особености при полагането на ППП са разгледани  
в Глава 3.  Грундът трябва да има определен вискозитет, за да може да 
попие в основата на дълбочина от 1 до 2 mm. Именно поради тази 
причина, използваните в практиката адхезионни грундове следва да се 
характеризират с нисък вискозитет.  
 След хомогенизиране на компонентите на адхезионния грунд  по 
реда даден в т. 6.4, сместа трябва да се положи върху подготвената и 
обезпрашена основа (фиг. 6.14). За равномерното разпределяне на 
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грунда могат да се използват полиамиден валяк с определена дължина 
на влакното, бояджийска четка или гумено скуиджи. Основата трябва 
да бъде покрита равномерно с адхезионен грунд при съблюдаване на 
разходната норма за m2 в съответствие с указанията на производителя. 
При полагането е необходимо да се следи да не се получат участъци 
пренаситени с грунд (т.нар. образуване на локви). Работата със сместа 
трябва да се извършва в рамките на отвореното време за работа, т.е. 
преди започване процеса на полимеризация и втвърдяване на разтвора. 
Не се допуска полагането на адхезионен грунд в условията на 
повишаваща се температура, като прясно положения грунд трябва да се 
защити от влага, конденз и вода минимум 24 часа след полагането [58]. 
При наличие на порьозни основи е необходимо полагането на втори 
слой адхезионен груннд, чиято цел е "запечатване" на основата и 
елиминиране на възможността от поява на дефекти под формата на 
малки дупки. Не се допуска грундираната основа да престои повече от 
48 часа. При превишаване на това време е необходимо да се изпълни 
механична обработка на положения вече грунд и полагане на втори 
слой адхезионен грунд.   
 

6.6 Полагане на тънкослойни полимерни покрития 

Тънкослойните покрития се полагат в един или два слоя върху 
вече втвърдения адхезионен грунд. Сместа се полага и разпределя 
посредством четка и валяк, като се следи за отвореното време за работа 
(фиг. 6.15). Следи се също  за минималното и максималното време на 
изчакване преди полагане на последващ слой, като той обикновено се 
полага в интервала от 12 до 24 часа след полагане на предходния слой. 
При превишаване на това време съществува опасност от намаляване на 
якостта на сцепление между слоевете. Всеки следващ слой трябва да се 
полага перпендикулярно на предходния с цел осигуряване на добра 
покривност. 
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Фиг.6.14 Полагане на адхезионен 

грунд 
Фиг.6.15 Полагане на тънкослойно 

полимерно покритие 
 
 

6.7 Полагане на саморазливни полимерни покрития  

Този тип покрития са разработени така, че да осигуряват гладка и 
равна финишна повърхност. Хомогенизираната смес се полага върху 
основата и се разстила равномерно посредством разпределителен 
гребен, рейка или ракел, осигуряващи постигането на проектната 
дебелина. След разстилането на сместа се пристъпва към 
обезвъздушаване с иглен вяляк, като не се допуска неговото 
преминаването в зони, където вече е започнал процеса на 
полимеризация и втвърдяване на положения пласт. За осигуряване на 
качествена финишна повърхност е необходимо стриктно спазване на 
изисквнията, предписани в инвестиционния проект, технологията за 
изпълнение и указанията на производителя на материала . 
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Фиг.6.15 Полагане на саморазливно полимерно подово покритие 
на фигурата долу в ляво - разпредлителна рейка за осигуряване на 

дебелината на покритието; горе в дясно - иглен валяк 
 

6.8 Полагане на многослойни подови покрития с 
противохлъзгава финишна повърхност  

Полагането, разпределянето и обезвъздушаването на основния 
слой се извършва по технологията описана за саморазливните 
покрития. Противохлъзгащия ефект на повърхността се получава чрез 
влагане на кварцов пясък с точно определен зърнометричен състав в 
зависимост от проектната степен на противохлъзгавост.  Кварцовия 
пясък се полага върху невтвърдения основен слой на покритието  
веднага след разпределянето и безвъздушаването с иглен валяк, но не 
по-късно от започване процеса на полимеризация. Кварцовия пясък се 
посипва ръчно до насищане на повърхността. След втвърдяване на 
основния слой (16-48 часа в зависимост от температурата в 
помещението), излишния кварцов пясък се отстранява щателно 
посредством метли, четки с твърд косъм и STR машини, след което 
подготвената повърхност се обезпрашава. Върху така обезпрашената 
повърхност се полага финишното запечатващо покритие, което 
обикновено представлява еднослойно тънкослойноно покритие. 
Смесеният разтвор за покритието се нанася върху повърхността, 
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разпределя се чрез гумено скуиджи, след което разпределения материал 
се обработва с късокосмест валяк за получаване на еднаква финишна 
текстура и вид. 
 

6.9 Полагане на дебелослойни високонапълнени покрития с 
дебелина по-голяма от 4 mm  

 Хомогенизираната смес се полага върху грундираната основа и се 
разстила посредством метална маламашка, количка с регулиране на 
дебелината (фиг. 6.16) или мастар. С цел получаването на еднакъв 
завършен вид, финишното изравняване и обработка се извършва с 
метална маламашка (фиг. 6.17).  
 Композиции със степен на напълване на съотношението 
смола:пълнител над 1:6 е възможно да се обработват с нискооборотна 
ротационна пердашка тип "хеликоптер". Имайки предвид, че така 
положения основен слой се характеризира с висока степен на 
порьозност е задължително полагането на запечатващ слой. 
Запечатващия слой може да е прозрачен или пигментиран, като 
технологията за полагането му е както на запечатващия пласт при 
многослойните системи.  
 

  
Фиг.6.16 Полагане на дебелослойно 

покритие (6 mm) посредством 
разпределителна количка 

Фиг.6.17 Повърхностна обработка на 
дебелослойно покритие със 

стоманена маламашка 
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 ГЛАВА 7. АДХЕЗИЯ НА ПОЛИМЕРНИ ПОДОВИ 
ПОКРИТИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ 
 
 7.1 Теоретични постановки 

 Адхезията на полимерните подови настилки към основата е 
основен критерий за тяхната функционалност. Дълготрайността е от 
първостепенно значение за много от практическите приложения на 
настилките и един от главните фактори, влияещи на дълготрайността е 
адхезията [72]. 
 Адхезията представлява привличане (прилепване) на 
повърхностните слоеве на твърди тела или течности при контакт в 
резултат на Ван-дер-Ваалсови сили, йонни или метални връзки [65]. Тя 
се отнася до връзката (химична или физична) между два 
непосредствено контактуващи материала и количествено се определя от 
силите, необходими за тяхното пълно отделяне [66]. ASTM (American 
Society for Testing and Materials) дефинира адхезията като „състояние, 
при което две повърхнини от различни материали са захванати 
помежду си или чрез валентни връзки (сили), или чрез механично 
зацепване, или и по двата начина” [96]. Теоретично погледнато, 
адхезията е микроскопично свойство, което зависи главно от три 
комплексни фактора [63]:  
 - характеристики на разделителната повърхност – микро и 
макрогеометрия, наличие на замърсители в зоната на контакта, 
големина и разпределение на вътрешните напрежения, модули на 
еластичност на двата материала и др.;  
 - сили на връзките между повърхнините;   
 - наличие на механизми, водещи до нарушаването на тези връзки и 
продължителност на действието им.  
 В [30] е конкретизирано, че адхезията зависи от два основни 
компонента. Първият е механичната адхезия, която се дължи на 
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проникване на течния адхезив (адхезионния грунд) в порите на 
основата и втвърдяването му там с образуване на микродюбели. 
Вторият компонент е т.нар. молекулярна адхезия, която се дължи на 
адхезионните сили на граничната повърхност основа-адхезионен грунд, 
които са от молекулярен порядък. 
 
 (7.1) Radh=Amech + Amol,  
 
 където Radh  е общо съпротивление (адхезионна якост); 
  Amech - механична адхезия; 
 Amol - молекулярна адхезия. 
  
 С някои допускания, стойността на Amech може да се определи 
ориентировъчно по формула (7.2). 
 
 (7.2) Amech=а.b.Vsub.τ, 
 
 където a е коефициент за превръщане на обемната порьозност на 
основата в повърхност; 
  b - коефициент отразяващ степента на запълване на порите на 
основата с адхезионен грунд за времето до желиране; 
 Vsub - средната обемна порьозност на основата в %, 
 τ - якостта на срязване на адхезионния грунд. 
  

 
Фиг.7.1 Проникване на адхезионния грунд в порите на основата 

1 - полимерно покритие; 2 - основа 
 



Полимерни подови покрития 
 

 161 

 Коефициентът а зависи от дълбочината на откритите пори и 
доколко те се различават от цилиндричната форма. Коефициентът b 
отчита степента на запълване на порите, която зависи от мокряемостта 
на повърхността на основата, от вискозитета на адхезионния грунд и от 
времето за проникване на грунда в порите и изтласкване на 
адсорбирания от тях въздух. Като се има предвид, че се касае за пори от 
капилярен характер, то влияние оказват и диаметъра на порите и 
тяхното разпределение. 
 Условието за дълготрайност на сцеплението на полимерните 
подови покрития към основата може да се запише във вида: 
 

 (7.3) 
m1

E)].TT)(b/l.(S.k[
R.k 12subk2

adh1 −
−−+

≥
αα

, 

 
 където Radh е адхезионната якост; 
 S - плътната линейна свиваемост на адхезионния грунд в процеса 
на втвърдяването, mm; 
 αk - коефициент на линейно температурно разширение на 
адхезионния грунд; 
 αsub - коефициент на линейно температурно разширение на 
основата; 
 Е - модул на линейна деформация на адхезионния грунд, N/mm2; 
 μ - коефициентът на Поасон за адхезионния грунд; 
 Т1- температурата при изпълнение на полимерното подово 
покритие, ОС; 
 Т2- максималната температура при експлоатацията на 
полимерното подово покритие, ОС; 
 - l - дължината на полимерното покритие ограничено между две 
фуги, cm; 
 - b - дебелина на слоя ядхезионен грунд; 
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 k1 - коефициент, отчитащ намаляването на адхезията при 
едновременно действие на агресивната среда, напреженията и 
различните условия на изпълнение; 
 k2 - коефициент, отчитащ каква част от общата линейна 
свиваемост участва в създаването на вътрешни напрежения. 
 
 Изследвания свързани с повишаването на адхезията на 
полимерните подови покрития към основата показват, че пътищата за 
осигуряване на дъготрайността на покритията са повишаване на 
адхезията и намаляване на модула на линейна деформация на 
полимерразтвора. При всички положения следва да се има предвид, че 
основата трябва да притежава необходимите характеристики и най-вече 
якост на опън. Повишаването на адхезията може да се постигне чрез 
влагане на повърхностноактивни вещества, които понижават 
значително ъгъла на мокрене �, което осигурява по-добра 
проницаемост на адхезионния грунд в откритите пори на основата. 
Използването на повърхностноактивни вещества с подходящ състав 
също може да допринесе за повишаване степента на молекулярния 
контакт в контактната повърхност основа-адхезионен грунд, с което се 
повишава Amol. От друга страна, намаляване на модула на линейна 
деформация на разтвора може да се постигне чрез оптимизиране 
степента на напълване на полимерната композиция с добавъчни 
материали и пълнители. 
 Тук обаче следва да се има предвид и това, че предлаганите на 
пазара продукти са патентовани и утвърдени фирмени разработки, 
преминали през редица тестове, изпитвания, оптимизация на 
рецептурните състави и др. Т.е. може да се очаква, че съществено върху 
дълготрайността при експлоатациа на положените покрития оказват 
проблемите свързани с тяхното правилно проектиране и изпълнение. 
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 7.2 Числено моделиране на напрегнатото и деформирано 
състояние на полимерни подови покрития подложени на 
механични въздействия 
 Един от начините за прогнозиране поведението на полимерните 
подови покрития е използването на утвърдени изчислителни методи, 
даващи възможност за получаване на числени зависимости в 
изменението на възникващите напрежения. Подходящ за нуждите на 
подобни изследвания е Метода на крайните елементи (МКЕ). МКЕ дава 
възможност за структурен анализ и за изучаването поведението на 
системата, вследствие на избрано външно въздействие. От теоретична и 
практична гледна точка, основна цел на този анализ е получаването на 
преместванията, деформациите и напреженията в системата, вследствие 
на въздействието върху нея. Веднъж получени, те се сравняват 
количествено с определени критерии или референтни стойности, като в 
случая е удачно да се сравняват получените напрежения с минимално 
необходимата   адхезионна   якост   със   стойност   от   1,5  N/mm2.     В 
настоящата част на книгата са представени резултатите от едно наше 
изследване с използването именно на метода на крайните елементи [48, 
49].  
 
 7.2.1 Общо за метода на крайните елементи 
 Методът на крайните елементи най-общо може да се разглежда 
като числен метод за решаването на обикновени или частни 
диференциални зависимости, дефинирани в дадена област. Тези 
зависимости са характерни за научната област, в която е приложен 
методът, и дават връзката между основните неизвестни и други, най-
често известни величини [53].  
 Методът на крайните елементи от инженерна гледна точка изисква 
да се намерят преместванията на точките от цялостен или частичен 
модел на конструкцията. Определим ли достатъчно точно полето на 
преместванията от преместванията на краен брой точки, можем лесно, 
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посредством познати зависимости от Съпротивление на материалите, 
Строителна механика или Теория на еластичността, да определим 
деформациите и напреженията в конструкцията. 
 Основните зависимости в МКЕ могат да се получат чрез редица 
изчислителни способи. Един от тях е чрез Принцип на виртуалната 
(възможната) работа на системата [34]. Виртуалната работа на масова 
система, разгледана като непрекъсната тримерна област, при 
пренебрегване на съпротивленията се записва като: 
                    

  (7.4)  
2

2

T
T T T

V V S Vo

dV f udV p udS u udV
t

σ δε δ δ ρ δ
⎛ ⎞∂

= + − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∫ ∫ ∫ ∫ , 

 
където σ, ε и u  са съответно векторите на напреженията, деформациите 
и преместванията в точка от материалното тяло,  f и p се дефинират 
като вектори на обемните сили и разпределените повърхностни товари, 
а V и S са съответно обема и площа на разглежданата област. За 
тримерна декартова координатна система векторите σ и ε се дават чрез 
изрази по Теория на еластичността. Векторите на напреженията и 
деформациите имат вида: 
 

 (7.5)  
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 (7.6)  
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,                                                                                                    

 
 Вариационният  символ δ в израз (7.4) показва безкрайно малка 
кинематически възможна промяна на съответната величина. Известно е, 
че вариациите на напреженията и деформациите в точка от 
материалното тяло можем да представим във вида: 
 
 (7.7) 0D uσδ σ δ= ,                                                                                             
 и 

 (7.8) 0 uεδ δ= ∂ ,          
                                                               
 където  0∂  е матрица-диференциален оператор на Лаплас. 
 
 7.2.2  Числен модел със софтуерен продукт SAP2000 v.15  
 В изследването, с използването програмен продукт SAP2000 v.15 е 
моделирана бетонна настилка, покрита с епоксиден грунд и полимерно 
подово покритие на база термореактивна смола. Чрез прилагане на 
вертикален товар (от виличен повдигач и транспалетна количка) и 
хоризонтално въздействие,  дължащо се на тръгването и спирането на 
превозното средство, се цели изследване на възникващите нормални 
опънни, натискови и тангенциални напрежения, в зависимост от 
големината на натоварването. 
 Използвани са обемни крайни елементи с много малки размери и 
материални характеристики отговарящи на реално участващи в една 
такава система. Натоварването е от динамични въздействия от превозни 
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средства, според нормативните стойности в Наредба №3 за основните 
положения за проектиране на конструкциите на строежите и за 
въздействията върху тях [39]. 
 Дефинирани са следните характеристики на материалите: 

- бетон клас С 25/30 с модул на еластичност E=31,5 ×103MPa и  
коефициент на Поасон ν=0,2 ; 

- епоксиден грунд с обемно тегло γ=1700kg/m3, модул на 
еластичност Е=10 ×103MPa, коефициент на Поасон ν=0,35 и 
коефициент на топлопроводност 3,8×10-5; 

-  повърхностно положено епоксидно подово покритие с обемно 
тегло γ=1800kg/m3, модул на еластичност Е=3 500 MPa, коефициент на 
Поасон ν=0,35  и коефиц. на топлопроводност със стойност 3,8×10-5; 

Епоксидното покритие e с четири различни дебелини (0,5; 1; 2 и 4 
mm), като са  разработени 4 модела, както следва: 
 - модел 1 -  с дебелина 0,5 mm; 
 - модел 2  - с дебелина 1 mm; 
 - модел 3  - с дебелина 2 mm; 
 - модел 4  - с дебелина 4 mm. 

Конструкцията е дискретизирана с използването на обемни крайни 
елементи - паралелепипеди, всеки с по 8 възела, 48 степени на свобода 
и размери 3×3×3 cm за бетона, 3×3×0,03 cm за епоксидния грунд и 
3×3×0,1 cm за полимерното покритие. Задавайки на системата 
достатъчно малки по размери елементи се цели по-голяма точност при 
получените резултати и съответно коректност при определяне на 
необходимата дебелина на покритието. 
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Фиг.7.2 Обш вид на дискретизирания модел 

 
 Приложените върху модела натоварвания от дадено превозно 
средство, спрямо съответната големина на печата за едно колело, се 
комбинират със спирачно усилие, действащо хоризонтално по 
повърхността на покритието. Товарните състояния за двата вида 
превозни средства са приложени и върху четирите модела ППП 
(дебелини 0.5, 1, 2 и 4 mm).  
 Използвани са два вида превозни средства за изпитване на най-
неблагоприятно натоварване с различни параметри. Съответно това са  
виличен повдигач с размери на печата на едно от колелата 20×20 сm [3] 
и транспалетна количка с печат на едно колело 3×3 сm.  
  Дефинирани са следните товарни състояния: 
 - Товарно състояние 1 - от вертикални натоварвания  Qk,din=φ.Qk за 
всеки един клас на виличен повдигач FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 и FL6, 
като тези натоварвания са умножени с коефициент на динамичност, 
който е приет със стойност 2 съгласно чл. 60.(4) от Наредба №3 [104]; 
 - Товарно състояние 2 - от вертикално натоварване за всеки един 
клас виличен повдигач (от FL1 до FL6) плюс хоризонтална сила, 
породена от тръгване или спиране на превозното средство. Тази 
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хоризонтална сила се приема равна на 30% от вертикалното осово 
натоварване Qk, без да се умножава с коефициент на динамичност; 
 - Товарно състояние 3 – от натоварване от транспалетна количка с 
големина на вертикалното натоварване съответно 5, 10 и 20 kN. 
 Натоварванията от товарни коминации 1 и 2 се разпределят върху 
всеки един възел, в зоната на печата. В случая натоварването е 
разпределено върху 42 крайни елемента (7×6 елементи или 21×18cm), 
поради приетата дискретизация на модела. Разполагайки с 
нормативните стойности за натоварване от превозни средства 
разделяме всяко едно от натоварванията на броя на възлите, включени в 
площа на печата (общо 56 възела). Натоварванията от товарна 
коминация 3 се разпределят между трите колела на транспалетната 
количка и всеки един възел на участващия печат. Печата на всяко едно 
колело е равен на площа на един краен елемент (9 cm2). 
 На фиг. 7.3 и фиг. 7.4 са представени възлово натоварване при 
товарно състояние 1 от виличен повдигач и възлово натоварване при 
товарно състояние 3 от транспалетна количка.  

 

 
Фиг.7.3 Възлово натоварване при товарно състояние 1 от виличен повдигач 
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Фиг.7.4 Възлово натоварване при товарно състояние 3 от транспалетна 

количка 
 
 7.2.3 Симулиране поведението  на системата основа-
полимерно подово покритие при определени механични 
въздействия 
 Извършено е натоварване на всеки един от четирите модела с 
различна дебелина, като получените резултати са систематизирани  с 
цел подробно отчитане на зависимостта между големината на 
напреженията при покритие със съответната дебелина. Отчетено е 
възникналото напрежение във възлите с най-голяма  стойност на 
нормалното напрежение σz,+, σz,-  и перпендикулярно възникналото 
тангенциално напрежение τxy.  На фиг 7.5 са представени визуализации 
на възникващите деформации и съответните напрежения, които се 
пораждат в модела при товарно състояние 1 от виличен повдигач, а на 
фиг. 7.6  напрегнатото състояние при въздействие от товарно състояние 
3. 
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а) б) 
 Фиг. 7.5 Деформирано състояние и напрежения, възникващи при 

въздействие от товарно състояние 1 - от натоварване от виличен повдигач 
а - деформирано състояние; б-напрежения 

 
 

а) б) 
Фиг. 7.6 Деформирано състояние и напрежения, възникващи при 
въздействие от товарно състояние 3 - от транспалетна количка 

а - деформирано състояние; б-напрежения 
 

 Отчетени са максималните стойности на нормалните опънни и 
натискови напрежения, както и на срязващите тангенциални такива, 
понеже разрушенията настъпват в местата, в които се получават 
максимални стойности, а именно в зоните около натоварващия печат. В 
точките, където възникват опънни напрежения е възможно да се получи 
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компрометиране на системата, изразяващо се в адхезионно разрушение 
в контактната повърхност основа – адхезионен грунд. 

 Резултатите за получените напрежения в контактната зона бетонна 
основа-епоксиден грунд за четирите модела при трите товарни 
състояния са представени в приложените по долу таблици и графики.  

 
 
Таблица 7.3 Напрежения в модел 1 (с дебелина на ППП 0,5mm) отчетени 

при различните товарни състояния 
Товарно 
състояние 

Транспортно 
средство 

,zσ +

[N/mm2] 
,zσ −  

[N/mm2] 
xyτ

[N/mm2] 

 
Товарно 

състояние 1 

FL1 0,255 0,922 0,037 
FL2 0,401 1,365 0,056 
FL3 0,632 2,254 0,085 
FL4 0,880 3,224 0,131 
FL5 1,402 4,962 0,186 
FL6 1,700 6,051 0,233 

Товарно 
състояние 3 

5kN 0,189 0,703 0,006 
10kN 0,385 1,416 0,011 
20kN 0,786 2,831 0,024 

 
 

Таблица 7.4 Напрежения в модел 2 (с дебелина на ППП 1,0 mm) отчетени 
при различните товарни състояния 

  
Транспортно 
средство 

,zσ +

[N/mm2] 
,zσ −  

[N/mm2] 
xyτ

[N/mm2] 

Товарно 
състояние 1 

FL1 0,241 0,891 0,031 
FL2 0,381 1,081 0,050 
FL3 0,612 2,054 0,073 
FL4 0,822 3,122 0,111 
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FL5 1,363 4,802 0,175 
FL6 1,650 5,900 0,211 

Товарно 
състояние 2 

FL1+хор.сила 0,256 0,892 0,036 
FL2+хор.сила 0,401 1,415 0,055 
FL3+хор.сила 0,633 2,254 0,085 
FL4+хор.сила 0,851 3,314 0,122 
FL5+хор.сила 1,411 5,016 0,190 
FL6+хор.сила 1,692 6,102 0,234 

Товарно 
състояние 3 

ТПК 5kN 0,181 0,701 0,005 
ТПК 10kN 0,374 1,412 0,009 
ТПК 20kN 0,781 2,822 0,022 

 
 
Таблица 7.5 Напрежения в модел 3 (с дебелина на ППП 2,0 mm) отчетени 

при различните товарни състояния 

 
 

Транспортно 
средство 

,zσ +  

[N/mm2] 
,zσ −  

[N/mm2] 
xyτ  

[N/mm2] 

Товарно 
състояние 1 

FL1 0,236 0,845 0,028 
FL2 0,374 1,002 0,046 
FL3 0,598 1,898 0,062 
FL4 0,776 3,012 0,081 
FL5 1,351 4,701 0,163 
FL6 1,601 5,811 0,200 

Товарно 
състояние 3 

ТПК 5kN 0,174 0,699 0,005 
ТПК 10kN 0,363 1,402 0,008 
ТПК 20kN 0,774 2,815 0,021 
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Таблица 7.6 Напрежения в модел 4 (с дебелина на ППП 4,0 mm) отчетени 
при различните товарни състояния 

  
Транспортно 
средство 

,zσ +

[N/mm2] 
,zσ −  

[N/mm2] 
xyτ

[N/mm2] 

Товарно 
състояние 1 

FL1 0,220 0,778 0,022 
FL2 0,361 0,988 0,036 
FL3 0,573 1,701 0,049 
FL4 0,721 2,877 0,051 
FL5 1,156 4,546 0,125 
FL6 1,545 5,698 0,177 

Товарно 
състояние 3 

ТПК 5kN 0,159 0,681 0,004 
ТПК 10kN 0,342 1,388 0,007 
ТПК 20kN 0,766 2,801 0,019 

 
 

Фиг. 7.7 Графика на напреженията 
в модел 1 при  

товарно състояние 1 

Фиг. 7.8 Графика на напреженията 
в модел 1 при  

товарно състояние 3 
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Фиг. 7.9 Графика на напреженията 
в модел 2 при  

товарно състояние 1 

Фиг. 7.10 Графика на 
напреженията в модел 2 при  

товарно състояние 2 
 
 

 
Фиг. 7.11 Графика на напреженията в  модел 2 при товарно състояние 2 
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Фиг. 7.12 Графика на 
напреженията в  

модел 3 при товарно състояние 1 

Фиг. 7.13 Графика на 
напреженията в  

модел 3 при товарно състояние 3 
 

Фиг. 7.15 Графика на 
напреженията в модел 4 при товарно 

състояние 1 

Фиг. 7.15 Графика на 
напреженията в модел 4 при товарно 

състояние 3 
 
 7.2.3 Анализ на резултатите и обобщени изводи от проведеното 
изследване 
 Съществен интерес от гледна точка на якостта на сцепление 
между полимерните подови покрития и основата представляват 
опънните напрежения, които възникват в контактната повърхност. На 
фиг. 7.16 - фиг. 7.22 е представено изменнието на нормалните опънни 
напрежения в зависимост от дебелината на покритието при различните 
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товарни състояния.  Най-общо може да се каже, че с увеличаване 
дебелината на ППП се наблюдава намаляване на опънните напрежения, 
които възникван в контактната повърхност основа-полимерно подово 
покритие.  
 

Фиг. 7.16 Изменение на опънните 
напрежения при различните дебелини 

на ППП за транспортно  
средство FL1 

Фиг. 7.17 Изменение на опънните 
напрежения при различните 

дебелини на ППП за транспортно 
средство FL2 

 

Фиг. 7.18 Изменение на опънните 
напрежения при различните 

дебелини на ППП за транспортно 
средство FL3 

Фиг. 7.19 Изменение на опънните 
напрежения при различните 

дебелини на ППП за транспортно 
средство FL4 
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Фиг. 7.20 Изменение на опънните 
напрежения при различните 

дебелини на ППП за транспортно 
средство FL5 

Фиг. 7.21 Изменение на опънните 
напрежения при различните 

дебелини на ППП за транспортно 
средство FL6 

 
 Представените таблично и графично резултати показват следните 
зависимости:   
 - при Модел 1 (полимерното подово покритие с дебелина 0,5 mm), 
при натоварвания от виличен повдигач клас FL1, FL2, FL3, FL4 и FL5, 
стойностите на нормалните опънни напрежения в контактната 
повърхност бетонна основа-епоксиден грунд са от σz,+=0,255 N/mm2  (за 
клас FL1) до σz,+=1,402 N/mm2 (за клас FL5). При натоварване със 
стойност 170 kN, нормалните опънни напрежения достигат стойност  
σz,+=1,7 N/mm2, което е по-голямо от минимално регламетираната в 
БДС EN 13892 адхезионна якост 1,5 N/mm2. Това реално означава, че 
при натоварване от виличен повдигач клас FL6 и при наличие на 
адхезионна якост по-малка от 1,5 N/mm2, може да се очаква адхезионно 
разрушение в контактната повърхност бетонна основа-епоксиден грунд; 
 - При Модел 1 (полимерното подово покритие с дебелина 0,5 mm), 
при натоварвания от транспалетна количка (товарно състояние 3) 
стойностите на нормалните опънни напрежения в контактната 
повърхност са съответно σz,+=0,189 N/mm2 (при възлово натоварване в 
размер на 0,41 kN), σz,+=0,385 N/mm2 (при 0,83 kN възлово натоварване) 
и достигат до σz,+=0,786 N/mm2 при максимално въздействие от 
транспалетна количка с възлово натоварване в размер на 1,66 kN. 
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Получените резултати показват, че максималните опънни напрежения 
при натоварване от транспалетна количка са по-големи от стойностите 
на същите напрежения за виличен повдигач клас FL2 и FL3. Имайки 
предвид, че този тип вилични повдигачи са най-често използваните в 
практиката, то може да се заключи, че натоварването от транспалетна 
колички създава по - неблагопритно напрегнато и деформирано 
състояние на системата основа-грунд-епоксидно покритие. 
 При модел 2 са разгледани 3 варианта на натоварване - вертикално 
натоварване от виличен повдигач, комбинация от вертикално и 
хоризонтално натоварване, породено от спиране или тръгване на 
превозното средство, и въздействие от транспалетна количка. При 
вертикално натоварване от виличен повдигач, големината на 
възникващите напрежения намалява спрямо модел 1, но при 
комбинация на хоризонталните и вертикалните въздействия се 
наблючават стойности, които при определени класове (FL1, FL2, FL3 и 
FL5) надвишават същите при по-малката дебелина на ППП. Наблюдава 
се достигане до стойности предполагащи адхезионно разрушение при 
натоварване от виличен повдигач клас FL6 и съответно достатъчна 
устойчивост на ППП при всички останали натоварвания. Останалите 
два  модела - модел 3 (с дебелина на ППП 2 mm) и модел 4 (с дебелина 
на ППП 4 mm) показват сходна тенденция, както и при  по-малките 
дебелини. Наблюдава се намаляване на напреженията с увеличаване на 
дебелината на покритието. 
 Констатираните стойности на нормалните натискови напрежения 
са с максимални стойности σz,-=6,102 N/mm2 при натоварване от 
виличен повдигач клас FL6 и съответно σz,-=2,831 N/mm2 при 
натоварване от транспалетна количка. Това реално означава, че при 
така зададените в модела вертикални и хоризонтални въздействия и 
възникващите вследствие на тях натискови напрежения, не може да се 
очаква разрушение в бетонната основа поради изчерпване на носещата 
и способност.  
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 Сравнението на изменението на нормалните опънни напрежения в 
зависимост от дебелината на покритието показва, че с увеличаване 
дебелината на ППП се наблюдава намаляване на напреженията. Това 
намаляване е средно с около 4% за един милиметър дебелина от 
покритието. При ППП с дебелина 4 mm,  намаляването на нормалните 
опънни напрежения е средно с 14%, в сравнение с ППП с дебелина 0,5 
mm. 
 В резултат на направеното изследване могат да бъдат 
формулирани и няколко основни извода: 
 - максималните натискови напрежения, които възникват в 
бетонната основа, при така изследвните товарни комбинации, са с 
максимална стойност 6,05 N/mm2, което на практика означава, че 
бетонната основа е в състояние да поеме тези въздействия; 
 - нормални опънни напрежения със стойност по-голяма от 1,5 
N/mm2, които биха предизвикали евентуално адхезионно разрушение в 
контактната повърхност бетонна основа-адхезионен грунд, възникват 
само при натоварване от виличен повдигач клас FL 6; 
 - с увеличаване дебелината на ППП се наблюдава равномерно 
намаляване на напреженията, възникващи в контактната повърхност 
основа-адхезионен грунд. Това нямаляване е от порядъка на 4% за 1 
mm дебелина на ППП; 
 - натоварването от транспалетна количка води до по-големи 
напрежения в ППП, отколкото най-масово използваните в практиката 
класове вилични повдигачи FL2 и FL3. 
 Въпреки изложеното по-горе трябва да се има предвид, че върху 
поведението и напреженията възникващи както в контактната 
повърхност полимерно покритие-основа, така и в самото полимерно 
покритие влияние оказват освен механичните въздействия, а също и 
някои специфични  технологични и експлоатационни фактори. Такива 
например са напреженията, които се получават вследствие на 
постъпателното движение на транспортното средство и 
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контракционните напрежения, които възнкват при втърдяването 
(съсъхването) на полимера. Максималните напрежения от съсъхване, 
които възникват в основата могат да се определят по формулата [30] 
 

 (7.9)  
3

1

p
.

10).m1)(1(
E).e1(S

3,0
n
1

+−

−
=

−

μ
σ

τβ

 , Мра; 

 

 (7.10)  
cc

pp

1 F.E
F.E

m = , 

  
 където S e максималната свиваемост на полимерното подово 
покритие; 
 Ep - модул на линейна деформация на полимерразтвора в Мра; 
 µ - коефициент на Поасон; 
 � - коефициент на пропорционалност (например за епоксидни 
смоли 0,5; за полиестерни 0,05 и т.н); 
 τ - времето за интензивна свиваемост - 24 часа; 
 n - коефициент, който зависи от вида на смолата (например за 
епоксидни смоли n=3; за полиестерни n=1 и т.н); 
 Ec - модул на линейна деформация на бетона; 
 Fp - площ на сечението на полимерното подово покритие; 
 Fc - площ на сечението на бетонната основа. 
 
 Една перспективна област за бъдещи изследвания е именно в 
насока прогнозиране напреженията възникващи в системата от слоеве 
на полименрите покрития и долулежащата основа, но с отчитане 
спецификата на механичните въздействия, експлоатационните 
температурни въздействия и реологичните свойства на материалите. За 
целта е необходимо използването на специализирани и мощни 
програмни продукти, като например ANSYS и др., даващи възможност 
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за въвеждане на реологичните свойства на материалите и използването 
на обемни крайни елелемнти. 
 
 7.3 Експериментални изследвания за определяне на адхезията 
към основата на полимерни подови покрития  

 В настоящата част на книгата са представени в систематизиран 
вид някои изследвания на автора относно: определяне параметрите на 
грапавостта, от които зависи адхезията на полимерните подови 
покрития към основата; експериментално определяне стойностите на 
адхезията към основата на най-често използваните в практиката 
полимерни настилки при различен тип подготовка на основата; 
изследване промяната на якостта на сцепление за определен период от 
време [54, 61, 55, 90].  
 
 7.3.1 Методика на изследването  
 Опитният модел се състои от различни типове полимерни подови 
покрития, положени върху основа от бетонова настилка (фиг. 7.22,  фиг. 
7.23), върху които впоследствие са обособени отделните опитни 
образци. Настилката е изпълнена от бетон с якост на натиск  36 N/mm2 
и слягане на бетонната смес – 6 сm. В бетонната смес е вложена 
суперпластифицираща водонамаляваща добавка в количество 5 kg/m3 
бетон и полипропиленови фибри с дължина 12 mm в количество 900 
g/m3.  
 

0.
4

10новоизпълнена бет.настилка

индустриална настилка

 
Фиг. 7.22 Схема на разположението на елементите на опитния модел 
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а) 

 
б) 
 

 
в) 

 
г) 

Фиг. 7.23 Етапи на изпълнение на опитния модел 
а) полагане на бетонната смес; б) повърхностна обработка -"шлайфане" 
на бетонната настилката; в) полагане на полимерните подови покрития; 

г) зони с различно натоварване 
 
 Повърхността на новоизпълнената бетонна настилка е обработена 
с ротационни пердашки тип „хеликоптер”, след което  са обособени 
седем участъка, с използването на различни технологии за подготовка 
на основата: участък 1 - необработена повърхност (без отстраняване на 
циментовото мляко);  участък 2 - обработка с металния заглаждащ диск 
на ротационна пердашка (фиг. 7.23,б); участък 3 -  повърхност тип 
„шлайфан бетон”; участък 4 -  обработка чрез диамантено гриндиране;  
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участък 5 -  обработка чрез хидропясъкоструене; участък 6 -  обработка 
чрез вакуумно бластиране; участък 7 -  обработка чрез  пясъкоструене. 
Върху новизпълнена бетонова настилка са положени четири типа 
полимерни подови покрития: саморазливно покритие на база епоксидна 
смола с дебелина d=4 mm, покритие на база метаметил акрилатни  
смоли с дебелина d=4 mm, покритие на база полиуретанови смоли с 
дебелина d=4 mm и полимер-циментно покритие с дебелина d=5 mm. 
 Върху изпълнените четири типа полимерни подови покрития и 
респективно върху всяка една от обработената по различен начин 
основа са обособени по три зони: зона 1 - зона без натоварване – 
характеризираща се само с циклично температурно натоварване; зона 2 
- зона на преминаване на транспортното средство – характеризираща се 
с механично натоварване от преминаването на транспортното средство, 
а също и с циклично температурно натоварване; зона 3 - зона на 
спиране и тръгване на транспортното средство – характеризира се с по -
големи по стойност хлъзгащи напрежения в контактната плоскост 
основа-настилка, породени от спирането и тръгването на виличния 
повдигач и с циклично температурно натоварване (фиг. 7.23, г). 
 Опитния образец е подложен на циклично натоварване, като един 
цикъл на натоварване представлява 7000 преминавания на 
транспортното средство върху положените настилки -  съответстващ на 
едногодишен  експлоатационен период при средно механично 
натоварване.  След всеки 30 преминавания, положените полимерни 
подови настилки са подложени на температурно въздействие чрез  
водоструене при температура 60˚С, съотвестващо на работната среда 
при хигиенизиращо почистване на пода в края на работния ден. 
Опитните образци са натоварени с по 5 цикъла на натоварване  
съответстващи на 5 годишен експлоатационен период.  
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 7.3.2 Изпитване на опитните образци 
 Опитните образци бяха изпитани с цел определяне параметрите на 
микрограпавостта, ултрамикрограпавостта и адхезията на четирите 
типа полимерни настилки към бетоновата основа в участъците 
подготвени по различен метод. Експериментално са определени 
стойностите на адхезионната якост във всяка една от трите зони – 
зоната на преминаване на транспортното средство, зоната на спиране и 
тръгване и зоната подложена на температурно натоварване при всеки 
тип подготовка на основата и за четирите използвани в експеримента 
полимерни подови покрития. Изпитвания на адхезионната якост са 
правени преди началото на цикличното механично и температурно 
натоварване, след първия, третия и петия цикъл на натоварване, 
съответстващи на реален едно, три и петгодишен експлоатационен 
период. 
 Съгласно [100] грапавостта на повърхностите може да се 
разглежда в три аспекта: макрограпавост  - 0.1 – 1.00 mm; 
микрограпавост -  0,001 – 0,1 mm; ултрамикрограпавост – със 
стойности по-ниски от 0,001 mm (фиг. 7.24). 

 

 
Фиг. 7.24 Дефинирани нива на грапавост на основата за полагане на 

полимерните покрития 
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 Отчитайки,  че адхезията на полимерните покрития към основата 
зависи в голяма степен от грапавостта на основата (площта на 
сцепление), порьозността на основата, вискозитета на адхезионния 
грунд, времето за проникване на адхезива в порите, отсъствието на 
повърхностен слой циментово мляко, прах и други замърсявания, в 
настоящото изследване беше наблегнато на определяне на 
микрограпавостта и ултрамикрограпавостта на повърхностите, 
подготвени по различен метод. 
 
 7.3.2.1 Изпитване за  определяне параметрите на 
микрограпавостта и ултрамикрограпавостта на подготвените по 
различен метод участъци от бетонова основа 
 Изследването на микрограпавостта е извършено с  профиломер-
профилограф тип Рetrohometer C5D и датчик с диамантена игла с 
радиус на закръгление при върха 2,5 μm. Направени са по пет 
измервания върху всеки отделен опитен образец,  характерни за 
дадената обработка участъци, без очевидни дефекти. Определени  са 
стойностите на трите стандартни височинни параметъра Rm, Rz и Ra 
[32], а също и  относителната дължина на профила – L, която 
представлява отношение между  дължината на профила l  и  дължната 
на измервания участък lo.  
 

Таблица 7.7 Степен на микрограпавост на подготвените по различни 
методи основи  

№ 
Тип подготовка на 
основата 

Линия на профила L 

1. Необработена повърхност  1.14 

2. 
Обработка с металния 
заглаждащ диск на 
ротационна пердашка 

 1.17 
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3. 
Повърхност тип 
„шлайфан бетон” 
 

 1.11 

4. 
Повърхност обработена 
чрез хидропясъкоструене 
 

 1.18 

5. 

Повърхност обработена 
чрез диамантено 
гриндиране 
 

 1.16 

6. 
Повърхност обработена 
чрез вакуумно бластиране
 

 1.196

7. 
Повърхност обработена 
чрез пясъкоструене 
 

 1.187

 
 Подобни изследвания, реализирани и от други автори също 
показват, че различните технологични методи за подготовка на 
основата водят до различни нива на грапавост. Един от методите, с 
който може да се получи дори и визулна представа за нивата на 
грапавост е "3D" повърхностното лазерно сканиране на повърхността 
[89]. Изображения на сканирани повърхности с лазерен "3D" скенер са 
представени на фиг. 7.25.  
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а) 

 
б) 
 

 
в) 

 
г) 
 

 
д) 

 
Фиг.7.25 Примери за нивата на грапавост на бетонни повърхности заснети с 

лазерен "3D" скенер [89] 
а) необработена повърхност; б) повърхност обработена чрез диамантено 
гриндиране;  в) повърхност обработена чрез пясъкоструене; г) повърхност 
обработена чрез вакуумно бластиране; д) повърност обработена чрез 

фрезоване 
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Ултрамикрограпавостта беше определена чрез определяне обема 
на повърхностностните пори, запълнени с адхезионен грунд на 
подготвените по различен метод участъци от бетонова основа. 
Определянето обема на порите бе извършено чрез живачна 
порозиметрия, като резултатите от самото изследване са представени на 
фиг. 7.25. 
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Фиг. 7.25 Ултрамикрограпавост при различен тип подготовка на основата 

 
 Получените стойности показват, че най-голям обем повърхностни 
пори има повърхността на участък 6 - основата обработена чрез 
вакуумно бластиране, следва участък 7 - повърхност обработена чрез 
пясъкоструене, участък 1- необработена повърхност, участък 2 - 
повърхност обработена  чрез металния заглаждащ диск на ротационната 
пердашка, учстък 4 – обработен чрез хидропясъкоструене, а с най-
ниски стойности на повърхностната поръозност и респективно 
ултрамикрограпавост са участък 5 – обработка чрез диамантено 
гриндиране и участък 3 – повърхност тип „шлайфан бетон”.  
 
 7.3.2.2 Изпитване за  определяне на адхезията на полимерните 
подови покритя към обработените по различни методи основи 

 Както вече беше отбелязано, изпитвания за определяне на 
адхезионната якост са извършени преди началото на цикличното 
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механично и температурно натоварване, след първия, третия и петия 
цикъл на натоварване, съответстващи на реален едно, три и петгодишен 
експлоатационен период. Графичното  изображение на резултатите от 
изследването, проведено след петия цикъл на натоварване (след 
петгодишен експлоатационен период или IV етап на изпитване)  в 
седемте опитни участъка са представени на фиг. 7.26 за настилката на 
база полиуретанови смоли, на фиг. 7.27 за настилката на база 
епоксидни смоли, на фиг. 7.28 за настилката на база 
метаметилакрилатни смоли и на фиг. 7.29 за настилката на база 
полимер-циметова композиция. Изпитването беше извършено в зона 1 - 
зона без натоварване – характеризираща се само с циклично 
температурно натоварване и в зона 2 - зона на преминаване на 
транспортното средство – характеризираща се с механично натоварване 
от преминаването на транспортното средство , а също и с циклично 
температурно натоварване и в зона 3 - зона на спиране и тръгване на 
транспортното средство. 
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Фиг. 7.26 Адхезионна якост на ППП на база полиуретанови смоли към 

основата - IV етап на изпитване 
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Фиг. 7.27 Адхезионна якост на ППП на база епоксидни смоли към 

основата  - IV етап на изпитване 
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Фиг. 7.28 Адхезионна якост на ППП на база ММА смоли към основата 

- IV етап на изпитване 
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Фиг. 7.29 Адхезионна якост на настилката на база полимер-цимент към 

основата - IV етап на изпитване 
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 От изложените резултати от експерименталното изпитване е 
видно, че: 
  - най-високи стойности на параметрите на микрограпавостта Rm, 
Rz, Ra и L се наблюдават в участък 6 - повърхност обработена чрез 
вакуумно бластиране, участък 2  - повърхност  обработена с металния 
заглждащ диск и участък 1 – необработена повърхност, а на-ниски 
стойности – в участък 5 – повърхност обработена чрез диамантено 
гриндиране и участък 3 – повърхност тип шлайфан бетон; 
 - най-високи стойности  на ултрамикрограпавостта се наблюдават 
при участък 6 - повърхност обработена чрез вакуумно бластиране, 
участък 7  - повърхност  обработена чрез песъкоструене и участък 1 – 
необработена повърхност , а най-ниски стойности – в участък 5 – 
повърхност обработена чрез диамантено гриндиране и участък 3 – 
повърхност тип шлайфан бетон; 
  - най-високи стойности на адхезията на полимерните настилки 
към основата се наблюдават в участък 7  - повърхност  обработена чрез 
песъкоструене, участък 6 - повърхност обработена чрез вакуумно 
бластиране, участък 4 – повърхност обработена чрез 
хидропясъкоструене,  а най-ниски в участък 1 – необработена 
повърхност и участък 2. 
 
 7.3.3 Анализ на получените резултати и изводи 
 Определянето на зависимостта на адхезионната якост от 
стойностите на параметрите на микрограпавостта и 
ултрамикрограпавостта е извършена допълнителна обработка с 
използване на методите на регресионния анализ. От друга страна, за 
определяне влиянието на реалното експлоатационно натоварване върху 
адхезията към основата на полимерните подови настилки е извършен 
анализ на резултатите получени след съответните цикли на 
натоварване, като чрез съпоставяне на резултатите е извършено 
проследяване на изменеието на стойностите на адхезията във всеки 
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един участък и всяка една зона при продължително действащо 
експлоатационно натоварване. 
 На фиг. 7.30 и фиг. 7.31 са представени регресионните 
зависимости между относителната дължина  L  и адхезионната якост за 
подовите покрития на база полиуретанови и епоксидни смоли. Подобни 
зависимости са определени и при подовите покрития на база ММА 
смоли и полимерциментното покритие. Зависимостта на адхезионната 
якост от ултрамикрограпавостта (Vp), графичните изображения на 
регресионните уравнения и определените коефициенти на корелация са 
представени графично на  фиг. 7.32 и  фиг. 7.33 също за подовите 
покрития на база полиуретанови и епоксидни смоли.  
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 Сравнявайки определените стойности на коефициента на 
корелация R между параметрите на микрограпавостта и адхезионната 
якост от една страна и ултрамикрограповостта и адхезионната якост от 
друга,  прави впечатление, че статистическата зависимост между 
микрограпавостта и адхезионната якост е по-висока (по-високи 
стойности на коефициента на корелация R, отколкото зависимостта на 
ултрамикрограповостта и адхезионната якост (по-ниски стойности на 
коефициента на корелация R). Оттук може да се направи извода, че 
адхезията към основата на полимерните подови покрития зависи в по-
висока степен от площа на контактната повърхност основа-ППП (от 
грапавостта на микро ниво) , отколкото от поръозността на основата и 
наличието на повърхностни пори, в които навлиза адхезива (от 
грапавостта на ултрамикро ниво). 
 На базата на резултатите, получени от изследването на 
адхезионната якост след всеки един цикъл на натоварване е извършено 
проследяване изменението на стойностите на адхезията във всеки един 
участък и всяка една зона при циклично кратковременно 
експлоатационно натоварване. Целта е определяне влиянието на 
цикличното натоварване върху дълготрайността на покритията от 
гледна точка на некомпрометиране на връзката в контактната 
повърхност основа-полимерподово покритие. Такъв анализ беше 
извършен и за четирите типа полимерни подови покрития използвани в 
изследването. Резултатите от сравнението на изменеието на 
стойностите на адхезията са за подовото покритие на база епоксидни 
смоли представени графично на фиг. 7.33 за зона 1 – подложена на 
температурно въздействие  и на фиг. 7.34 за зона 2 – зона на 
преминаване на виличния повдигач. 
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Фиг.7.33 Изменение на адхезията на покритието на база епоксидни смоли 
към основата в зона 1 – подложена на температурно въздействие 
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Фиг.7.34 Изменение на адхезията на покритието на база епоксидни смоли 

към основата в зона 2 – зона на преминаване на виличния повдигач 
 
 Анализираните експериментални резултати показват, че 
независимо от типа полимерно покритие в участък 1 – необработена 
повърхност, се наблюдава понижаване стойностите на измерената 
адхезионна якост след циклично температурно и механично 
натоварване. Тенденцията се наблюдава и при четирите използвани в 
експеримента полимерни настилки. В останалите учатъци: участък 4- 
повърхност обработена чрез хидропясъкоструене, участък 5- 
повърхност обработена чрез диамантено гриндиране, участък 6- 
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повърхност обработена чрез вакуумно бластиране и участък 7- 
повърхност обработена чрез пясъкоструене  не се наблюдава тенденция 
към увеличаване или намаляване на адхезионната якост. При 
повърхност тип „шлайфан бетон” и участък 2 също не се наблюдава 
тенденция към намаляване на адхезионната якост, но въпреки това 
стойностите на адхезията не отговарят на минимално изискуемите 1,5 
N/mm2, представляващи предпоставка за дълготрайността на 
полимерното подово покритие. 
 От направеното комплексно изследване могат да се формулират 
няколко основни извода:  
 - адхезията на полимерните подови покрития към основата зависи 
основно от площа на контактната повърхност основа-настилка и 
грапавостта на основата; 
 - подходящи методи за механична подготовка на основата за 
полагане на полимерни покрития са хидропясъкоструене, диамантено 
гриндиране, вакуумно бластиране, и пясъкоструене, а неподходящи 
основи  за полагане на полимерни покрития са такива, чиято 
повърхност е тип шлайфан бетон или обработена с металния заглаждащ 
диск на ротационната пердашка;  
 - отчитайки предимствата, недостатъците и степента на 
технологичност характерна за всеки един тип подготовка на основата, 
като препоръчителни методи за подготовка на основата могат да се 
посочат вакуумно бластиране и диамантено гриндиране;  
 - за полимерни настилки с дебелина  от 0,3 mm до 0,6 mm най-
подходяща е подготовката на основата чрез диамантено гриндиране, 
поради ниската грапавост на основата, която се получава при този тип 
обработка;  
 - при дългогодишно експлоатационно натоварване, при качествена 
подготовка на основата адхезията на полимерното подово покритие към 
основата не се променя.  
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 7.4 Обобщени изводи от извършените теоретични и 
експериментални изследвания 

 Представените в настоящата глава изследвания категорично 
доказват същественото влияние на подготовката на основата върху 
дълготрайността на полимерните подови покрития. От една страна, в 
резултат на численото моделиране по МКЕ, беше установено, че в 
контактната повърхност основа-полимерно подово покритие в масовия 
случай на натоварване възникват опънни напрежения със стойност по-
ниска от 1,5 N/mm2. От друга страна, извършените експериментални 
изпитвания показаха, че при подготовка на основата с определени 
технологични методи се осигурява адхезионна якост по-висока от 1,5 
N/mm2, която не се променя в следствие на механични и температурни 
въздействия. Може еднозначно да се заключи, че един от основните 
критерий за дълготрайността на полимерните подови покрития от 
гледна точка на якостта на сцепление с основата е именно качеството 
на подготовката на нейната повърхност преди полагането на самото 
покритие. 
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 ГЛАВА 8. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ 
ПОДОВИ ПОКРИТИЯ 
 
 Към настоящия момент, действащият документ, в който са 
регламентирани изизскванията за контрола и приемането на подовите 
настилки е  „Правила за приемане на подови настилки”, които са 
утвърдени през 1989 г.[43]. Тези правила обаче, нямат задължителен 
характер и не са хармонизирани с нормативните документи, издадени 
след това. Също така те не отразяват богатото разнообразие от 
съвременни материали и технологии за изпълнение на подови настилки 
и в частност полимерни подови покриитя, а също и засягат редица 
типове настилки, които вече не намират приложение. Всичко това води 
до наличието на редица сериозни пропуски при проектирането и 
изпълнението на подовите настилки и покрития. Именно по тази 
причина,  работна група сформирана по инициатива на Българската 
асоциация по изолации в строителството (БАИС) изготви проект на нов 
нормативен документ засягащ изпълнението на подовите настилки и 
покрития [45]. В настоящата глава на монографичния труд, освен 
изискванията на нормативните документи е представена също и 
позизицията и виждането на автора по въпроса, като проблема е 
засегнат и в редица публикации по темата [56, 57, 58]. 
 
 8.1 Контрол при изпълнението на полимерните подови 
покрития 

 За постигане на съответствие с изискванията на проекта при 
изпълнението на полимерните подови окрития се извършва контрол, 
който включва:  
 - контрол на условията, при които започва изпълнението на 
подовата настилка, всеки един от междинните пластовете и подовото 
покритие;  
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 - проверка (входящ контрол) на предвидените за влагане продукти 
и материали;  
 - контрол по време на изпълнението.  
 Kонтрола на условията, при които започва изпълнението на 
подовото покритие включва проверка на качество на подготовка на 
основата, температура на основата, температура на въздуха в 
помещението и материалите, влажност на основата и въздуха в 
помещението,  ниво и равнинност на основата и изпълнените настилки, 
представляващи основа за плагане на полимерните подови покрития и 
др. 
 Проверката (входящия контрол) на предвидените за влагане 
продукти и материали се извършва от Техническия ръководител по 
смисъла на чл.163а от ЗУТ, лицето, определено да упражнява контрол 
върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на 
влаганите в строежите строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност и лицето упражняващо строителен надзор. 
На проверка подлежат документите за оценяване на съответствието и 
качеството на вложените продукти и съответствието им с изискванията 
на проекта, в т.ч и декларациите за експлоатационните показатели. При 
необходимост или при наличие на договореност между възложителя и 
изпълнителя се извършват лабораторни изпитвания на използваните 
материали и/или продукти. Видовете изпитвания и изискванията за 
тяхното провеждане са детайлно разгледани в Глава 4. 
 При изпълнението на подовите покрития се контролира: 
съответствието с проекта на изпълнението и проверка за отклонение от 
проектната равнина; равномерност, непрекъснатост и адхезия на грунда 
върху основата;  спазване на предписаната технология за изпълнение;  
предписаната в проекта и/или в технологията за изпълнение подготовка 
на основата,  когато такава се изисква; радиусът на закръгление на 
подовото покритие в местата на пресичане с вертикални и наклонени 
повърхности (стени, колони, фундаменти под технологични 
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съоръжения, улами, открити канали, шахти и др.); физико-механичните 
характеристики на вложените материали; наличието на пукнатини, 
отслоявания, слаби и ронещи се участъци; чистотата на повърхността и 
наличието на слоеве, възпрепятстващи адхезията; изпълнението на 
привидни, изолационни, деформационни, периферни и др. фуги; 
изпълнението на строително-монтажните и инсталационни работи, 
които трябва да бъдат завършени преди полагане на подовото 
покритие; изпълнение на детайлите, съгласно проекта, температурата и 
влажността на въздуха, температурата и влажността на основата и на 
всеки един от пластове по време на изпълнението. 
 
 8.2 Приемане на изпълнените полимерни подови покрития 

 Приемането на подовите покрития се извършва както по време на 
изпълнението, така и след окончателното изпълнение.  
 На междинно приемане със съставяне на акт (образец 12) за 
установяване на строителните и монтажните работи, подлежащи на 
закриване, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството подлежат:  подготвените 
повърхности за полагане на пластовете на подовите покрития; всеки 
пласт на подовата настилка преди полагането на последващ пласт или 
подовото покритие; участъците, които подлежат на закриване при 
изпълнението на следващи видове строителни и монтажни работи.  С 
акта (образец 12) се удостоверява, че са постигнати изискванията на 
проекта, и се посочват условията, при които са извършени работите. С 
акт (образец 12) за установяване на строителните и монтажните работи, 
подлежащи на закриване, се приемат и монтажните и инсталационните 
работи, които трябва да бъдат завършени преди изпълнението на 
полимерните покрития. 
 При приемането на завършените подови  покрития се проверяват: 
документите за оценяване на съответствието и качеството на вложените 
продукти и съответствието им с изискванията на проекта; актовете за 
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приемане на основата и на строителните и монтажни работи, 
подлежащи на закриване; актове и протоколи за окончателно приемане 
на завършеното подово покритие; съответствието на изпълнение на 
детайлите с проекта (изпълнение на первази, канали, улами и шахти, 
холкери, заустването на откритите канали, изпълнението около 
преминаващите през подовата конструкция и подовото покритие 
отвори, инсталации, тръби и други съоръжения, снажданията на 
пластовете и др.); допустимите отклонения от проекта. 
 По повърхността на завършените подови покрития не се допускат: 
пукнатини, слаби и ронещи се участъци, повърхностни дефекти от 
технологичната обработка; участъци от покритието с повърхностна 
текстура (гладкост или грапавост), релеф и степен на 
противохлъзгавост несъответстващи на изискванията на проекта; 
участъци, непокрити със запечатващ пласт, когато такъв се предвижда; 
участъци без адхезия към долулежащата основа, а също и участъци без 
адхезия между отделните пластове при многопластови подови настилки 
и покрития; деформационни фуги незапълнени с еластичен или друг 
тип фугоуплътнител или кит съгласно изискванията на проекта.  
 
 8.3 Допустими отклонения 

 При окачествяването на изпълнените полимерни покрития следва 
да се съблюдават и допустимите отклонения от проекта. Характерно е, 
че в момента няма хармонизирани европейски стандарти лимитиращи  
допустимите отклонения от проектната равнина. Поради тази причина е 
препоръчително в инвестиционния проект проектанта да  посочи 
допустимите отклонения или съответно да се посочи стандарт за 
окачествяването на изпълненото покритие.  
 Трябва да се има предвид, че полимерните подови покрития, 
поради тяхната сравнително малка дебелина, обикновено следват 
профила на основата. Не редно да се разчита на това, че с полимерните 
покрития ще бъдат направени съществени корекции в неравностите на 
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основата, още повече ако те са по-големи от препоръчителната 
дебелина на полагане на покритието. При обновяването на 
съществуващите подови настилки е необходимо предварително да 
бъдат съгласувани и определени начините и строителните и 
монтажните работи  за получаване на необходимата степен на 
равнинност. Стойности на допустимите отклонения са дадени както в 
национални документи [43, 45], така и в стандартите на някои 
европейски страни като Германия (DIN 18202 [78]) и Великобритания 
(BS 8204-6 [71]). 
 
 8.3.1 Допустими отклонения съгласно Правила за приемане на 
подови настилки 
 Допустимите отклонения и начина за тяхното измерване са дадени 
в Глава 4 и Глава 5 на  „Правила за приемане на подови настилки”, 
1989г. [43]. Определени са конкретни изисквания както към основата за 
полагане на подовите настилки (табл. 8.1), така и към завършените 
подови покрития (табл. 8.2).  
 

Таблица 8.1 Допустими отклонения на основата съгласно Правила за 
приемане на подови настилки 

Показатели 

Вид на основата и междинния пласт 
 

Земна основа за 
бетонни настилки, 
подложен бетон за 
паважни настилки и 
др. 

Бетонна основа, 
бетонни и 
циментопясъчни 
изравнителни 
пластове за настилки 
от полимер-бетон 

Отклонения в 
дебелината на 
основния пласт (или 

- 10 ± 5 
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уплътнения почвен 
пласт) 
Разстояние между 
деформационните 
фуги 

- по проект 

Отклонения в 
наклоните, % 

5 ± 5 

Неравности на 
повърхността 
(вдлъбнатини и 
издатини), mm 

20 ± 3 

Отклонения от 
проектната равнина, 
mm: 
- за 1 m дължина 
- за целия под 

 
 
 

до 5 
до 30 

 
 
 

до 2 
до 15 

Радиус на закръгление 
на ръбовете, mm 

- > 10 

 
Таблица 8.2. Допустими отклонения на изпълнените подови покрития 

съгласно Правила за приемане на подови настилки 
N Показатели Допустими отклонения 
1 Отклонения в дебелината, mm +2 до 0 
2 Разстояние между деформационните фуги по проект 
3 Отклонения в широчината на 

деформационните фуги 
± 3 

4 Отклонения в наклоните, % ± 0,5 
5 Неравности на повърхността (вдлъбнатини и 

издатини), mm 
± 2 

6 Отклонения от проектната равнина, mm: 
- за 1 m дължина 
- за целия под 

 
до 2 
до 15 
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 Изискванията на табл. 8.1 и табл. 8.2 се проверяват с методи и 
измервателни средства с общо предназначение или с шаблони, 
осигуряващи точност на измерването 0,5 mm, а за наклоните до 0,1%. 
 Неравностите на повърхността на основата, междинните пластове 
и завършените настилки и покрития се проверяват с права летва с 
дължина 2 m, по посока на наклоните и перпендикулярно на нея, като 
се измерва най-голямото разстояние между летвата и проверяваната 
повърхност. Броят на измерванията на неравностите се определя 
съгласно таблица  8.3. 
 
Таблица 8.3. Минимален брой на измерванията на допустимите отклонения 

в зависимост от площа на подовото покритие 
Площ на подовата настилка, кв.м Минимален брой на измерванията 

До 50 
3 
 

От 51 до 500 
5 
 

От 501 до 1000 
7 
 

Над 1000 за всеки 2000 
по 10 

 
 
 8.3.2 Допустими отклонения съгласно DIN 18202 
 В немския стандарт DIN 18202 Тolerancen im Hochbau - Bauwerke 
[78] се препоръчва измерването на допустимите отклонения да се 
извършва посредством летва и измервателен клин. В стандарта са 
регламенирани допустимите отклонения между две точки, които могат 
да бъдат през различно разтояние, а отделно от това те са 
диференцирани в няколко класа, в зависимост от изискванията 
предявявани към изпълненото полименро подово покритие (табл. 8.4). 
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Таблица 8.4. Допустими отклонения на изпълнените подови покрития 
съгласно DIN 18202 

Група Приложимост на измерването Допустими стойности на 
отклоненията  (в mm) при 

разстояние между 
измерваните точки (в m) 

0,1m 1 m 4 m 10 m 15 m
1 Горни повърхности на междинни 

пластове и бетонни основи 
10 15 20 25 30 

2 Горни повърхности на междинни 
пластове и бетонни основи, към 
които се предявяват по-строги 
изисквания (например за плаващи 
замазки, индустриални подове, 
настилки от плочки или свързани 
подови покрития и др.) 

5 8 12 15 20 

3 Завършени подови настилки и 
покрития (например замазки 
подложени на износване, настилки от 
плочки, загладени или свързани 
подови покрития и др.) 

2 4 10 12 15 

4 Като група 3, но такива към които се 
предявяват по-строги изисквания 

1 3 9 12 15 

 
 Съгласно изискванията на стандарта, при изпитването общата 
площ се разделя на равни разстояния в зависимост от отстоянията 
между измерваните точки. Препоръчително е площа да бъде разделена 
през разстояния от 2 m, така че измервателна летва с дължина 4 m да се 
придвижва върху всички предварително определени линии (фиг. 8.1). 
Във всяка една позиция, посредством измервателния клин,  се измерва 
максималното разстояние между  летвата и изпълненото подово 
покритие. По време на измерването не бива да се следи летвата да е 
приведена в хоризонтално положение, а трябва да е легнала върху двете 
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измервани точки. Отклоненията се измерват само в зоната между 
измерваните точки, но не и под стърчащи краища на летвата.   
 

 
Фиг. 8.1 Пример за измерване на допустимите отклонения с линия с 

дължина 4m 
 
 8.3.3 Допустими отклонения съгласно BS 8204-6 
 В зависимост от стойността на допустимите отклонения, 
стандартът дефинира три класа - клас SR1, клас SR2 и  клас SR3 (табл. 
8.5).  Приема се, че класът по равнинност зависи от спецификата на 
експлоатационните условия. Съгласно изискванията на BS 8204-6, 
проектанта в своето проектно решение трябва да зададе необходимия 
клас по равнинност, като броя на измерванията се договарят 
предварително между възложителя и изпълнителя. Измерването се 
извършва посредством летва с дължина 3 m и специално разграфен 
уред за измерване (фиг. 8.3 и фиг. 8.4). Измерването се реализира като 
летвата се поставя върху пода и посредством уреда се измерва 
максималното разстояние от подовата настилка до летвата в границата 
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на допирните точки (фиг. 8.5). Когато към подовата настилка се 
предявяват по високи изисквания от тези за клас SR1, допустимите 
отклонения могат да бъдат специфицирани и съгласно други 
нормативни документи, като например The Concrete Society’s Technical 
Report 34, Concrete industrial floors: a guide to their design and 
construction [75].  
 
Таблица 8.5 Допустими отклонения и класификация съгласно BS 8204-6 

Клас Максимално допустимо 
отклонение измерено с 
летва с дължина 2 m, 

 (в mm) 

Приложение 
 

SR1 3 mm Висок стандарт: специални подове 

SR2 5 mm 

Нормален стандарт: подове в 
обществени, производствени 
индустриални и жилищни 
помещения 

SR3 10 mm 
Нисък стандарт: други подове, 
където отклоненията не са 
определящи за функционалността 

 
 Тук трябва да се отбележи също, че по предписание на проектанта 
измерването на отклоненията може да се извършва и съгласно табл. 6 
на BS 8204-1 Screeds, bases and in situ floorings -Part 1: Concrete bases 
and cement sand levelling screeds to receive floorings  Code of practice 
[70]. В този стандарт стойностите на допустимите отклонения са 
същите, но измерването се извършва с летва с дължина 3m, което 
реално предполага по-високо качество на изпълнението.  
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Фиг. 8.2 Уред за измерване на 

отклоненията за клас SR1 и SR2 по 
BS 8204-6 

Фиг. 8.3 Уред за измерване на 
отклоненията за клас SR3 BS по  

BS 8204-6 
 
 

 
Фиг. 8.4 Измерване на допустимите отклонения  

съгласно BS 8204-6 [111] 
 

 8.4 Измерване на изпълнените полимерни подови окрития 

 Площа на всеки един пласт от подовите настилки и подовите 
покрития се измерва отделно по действително покритата повърхност в 
m2, включително повурхността, закрита от первазите и холкерите, като 
се спадат отворите и чупките за комини, пиластри, колони и други с 
размери, по-леми от 1 m2. Холкерите с височина, по голяма от 50 mm, 
се измерват в m2, а тези с височина по-малка от 50 mm се измерват в m'. 
Изчисленията на площите се извършват с точност до 5 сm2 [43]. 
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 ГЛАВА 9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕФЕКТИ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА - ПРИМЕРИ ОТ 
ПРАКТИКАТА 
 
 Дефектите на полимерните подови покрития се изразяват най-вече 
в наличие на пукнатини,  адхезионно разрушение в контактната 
повърхност основа-покритие, визуални дефекти на повърхността, поява 
на “blister” ефект и др. Основните причини за това сa вследствие на 
неспазване на основните технологични правила и неизпълнение на 
специфичните детайли [59]. 
  
 9.1. Наличие на пукнатини в полимерните подови покрития 

 Появата на пукнатини по повърхността на полимерни подови 
покрития най-често е в резултат на: наличие  на работещи пукнатини в 
основата, които не са обработени адекватно, вследствие на което 
същите се проявяват и върху полимерното и полимерциментното 
покритие (фиг. 9.1,а); наличие на работещи индуцирани и работни фуги 
в  основата, които не са изпълнени съгласно изискванията и се 
проявяват и върху полимерното покритие (фиг. 9.1,б); полагане на 
нехомогенизирана полимерна и полимерциментна смес, в която са 
останали неразтворени частици под формата на ”бучки”, които се 
явяват центрове за концентрация на напрежения и поява на 
„звездообразни” пукнатини. 
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а) 

 
б) 

Фиг.9.1 Наличие на пукнатини по повърхността на полимерни подови 
покрития 

 
 Основните мерки, които биха могли да се вземат при 
изпълнението, с цел предотвратяване появата на пукнатини по 
повърхността на покритията са: продължаване на всички индуцирани, 
работни и деформационни фуги от основата в полимерното покритие, и 
запълването им с материал устойчив на действието на съответната 
експлоатационна среда; правилна подготовка и обработка на появилите 
се в основата пукнатини преди полагането на полимерното или 
полимер-циментното покритие; качествено хомогенизиране на разтвора 
за настилката съгласно предписанията на производителя, като за целта 
се използват подходящо оборудване за хомогенизиране.  
 
 9.2. Адхезионно разрушение в контактната повърхност основа-
полимерно подово покритие 

 Основните причини за адхезионно разрушение (фиг. 9.2) са: 
некачествена подготовка на основата – наличие на неотстранен слой 
циментово мляко, наличие на прах, слаби и ронещи се участъци, 
замърсявания от масла, горива и др.; наличие на влага по повърхността 
на основата преди полагане на полимерните или полимер-циментните 
покрития; наличие на влага в бетонната основа, водеща до образуване 
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на водни пари, респективно повишаване на парциалното налягане в 
основата и поява на опънни напрежения в контактната повърхност 
основа-покритие превишаващи адхезионната якост на покритието към 
основата; ниски якостни характеристики на основата, вследствие на 
което се получава кохезионно разрушение на основата на дълбочина от 
3 до 10 mm от повърхността. 
 

а) б) 
Фиг.9.2 Адхезионно разрушение в контактната повърхност основа-

полимерно подово покритие 
 
 С цел недопускане адхезионно разрушение през време на 
експлоатационния период е необходимо:  основата за полагане на 
полимерните покрития да притежава якост на натиск минимум 25 
N/mm2 и якост на опън минимум 1,5 N/mm2; да е извършена качествена 
подготовка на основата изразяваща се във механично отстраняване на 
разединителни слоеве, прах, циментово мляко, слаби и ронещи се 
участъци, замърсявания и др.; температурата на основата да е с 
минимум 3оС по-висока от точката на оросяване; да е положена 
подходяща и правилно разположена пароизолация; да не се допуска 
полагането на ППП върху основи с наличието на влага по 
повърхността; стойността на влажнаостта на основата да е в 
изискуемите граници за съответния тип полимерно покритие. 
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 9.3. Наличие на дефекти под формата на дупки по 
повърхността след обработката на подовото покритие 

 Възможни причини за появата на дефекти под формата на малки 
„дупки” по повърхността след обработката на подовото покритие биха 
могли да бъдат: неравномерно полагане на адхезионния грунд и 
наличие на „незапечатани” повърхностни пори, вследстие на което 
въздуха намиращ се във тях при повишаване на температурата по време 
на процеса на поликондензация се разширява и това води до отделяне 
на мехурчета въздух по повърхността (фиг. 9.3,а); пропуски по 
технологичните операциии свързани с обезвъздушаването чрез иглен 
валяк, изразяващи се най-вече във недостатъчно деаериране на 
положената смес (фиг. 9.3,б); разширяване на съдържащия се  в 
откритите пори въздух при изпълнението на покрития, за които в 
системата не се предвижда полагането на адхезионен грунд; образуване 
на газообразни продукти при химическата реакция между основата и 
положения полимерен разтвор на покритието (отнася се също за 
системи, за които не се предвижда полагането на адхезионен грунд).  
 

а) б) 
Фиг.9.3 Дефекти под формата на дупки по повърхността след 

обработката на подовото покритие 
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 Появата на този тип дефекти може да се предотврати чрез: 
качествено уплатняване на положената бетоновата смес за настилката, с 
цел свеждане до минимум порьозността на основата; използване на 
бетон с ниско водо-циментно отношение; технолоичните операции по 
полагането на адхезионния грунд да се извършват с повишено 
внимание с цел недопускне наличието на участъци с открити 
повърхностни пори; избягване полагането на покритието в условията на 
повишаваща се температура на въздуха и основата; при изпълнението 
на бетонната основа да се използват бетони без съдържание на 
органични примеси. 
 
 9.4. Поява на “blister” ефект  

 Този ефект се изразява в образуване на мехури по повърхността на 
покритието, които могат да въвникнат на различен етап от 
изпълнението или експлоатацията (фиг. 9.4). Има три основни типа 
причини за поява на “blister” ефект - тепературни причини, осмотични 
причини и химични причини.  
 Тепературните причини могат да доведат до появата на мехури по 
повърхността на покритието вследствие повишаване на температурата 
по време на процеса на поликондензация и наличие на влага в основата. 
 Осмотичните причини са свързани с наличието на влага  в 
основата, която е предпоставка за осмотична пенетрация, като в случая 
положеното полимерно покритие играе ролята на непропусклова 
мембрана. Характерно е, че осмотичното налягане в определени случаи 
може да достигне стойности от порядъка на 2,0-2,5 N/mm2, което 
превишава адхезионната якост на полимерното покритие към основата. 
Образуването на мехури по повърхността на покритието вследствие 
осмотична пенетрация може да се наблюдава във всеки един момент от 
експлоатацията (дори и след няколкогодишен експлоатационен 
период).  
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 Химичните причини се характеризират с образуването на 
газообразни продукти вследствие химическата реакция между основата 
и компонентите на покритието. Проявяват се основно при 
полиуретановите и ММА покритя при наличието на влага в основата, а 
също и при наличието в бетоновата основа на органични примеси с 
високо съдържание. 
 

 
а) 

 
б) 

Фиг.9.4 Дефекти по повърхността на покритието под формата на "blister” 
ефект 

а) единичен мехур с напълно компрометирано покритие; б) множество 
мехури с по-малки размери 

 
 С цел недопускане на дефекти от подобен характер е необходимо 
да се следи за следните основни аспекти: влажността на основата да е в 
изискуемите граници преди полагането на полимерното покритие; да се 
изпълнява пароизолация с цел предотвратяване възнникването на 
осмотично налягане; при изпълнението на бетонната настилка, т.е. 
основа за полагане на полимерното покритие, да се използват бетони 
без съдържание на органични примеси. 
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 9.5  Дефекти по повърхността на настилката вследствие на 
технологични и други пропуски при изпълнението  

 Тази група пропуски могат да са в резултат на разнообразни 
причини, свързани най-вече с технологичните операции при полагането 
на полимерните покрития. Те до голяма степен зависят от 
квалификацията и опита на строителните работници. Някои от 
типичните дефекти са: наличие на дупки по повърхността вследствие 
продължаване изпълнението на технологичните операции по 
деарерирането на положената смес (след изтичане на предреакционния 
период и започване процеса на поликондензация на положения 
полимерен разтвор) (фиг. 9.5,а); промяна на цвета на отделни участъци 
от настилката вследствие на ултравиолетовите лъчи върху 
повърхността на полимерните настилки; наличие на разноцветни ивици 
по повърхността на настилката вследствие на неправилно съхранение 
на компонентите или недостатъчно хомогенизитане на разтвора; 
наличие на капки от втвърден разтвор по повърхността -  получават се 
основно при обработката с иглен валяк, като основната причина е 
„пръскане” на разтвор при движението на игления валяк върху 
участъци от покритието, в които вече е започнал процеса на свързване; 
попадане на водни капки и вода върху повърхността в първите часове 
от полагането на разтвора за настилката (фиг. 9.5,б); наличие на 
участъци с различна степен на гланц или мат – наблюдава се основно 
при тънкослойните покрития на база полимерни смоли или при 
настилките с тънък финишен слой (фиг. 9.5,в); втвърдени при 
полимеризацията насекоми (фиг. 9.5,г). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Фиг.9.5 Дефекти по повърхността на полимерни покрития вследствие на 
технологични и други пропуски при изпълнението 

 
 Съществена роля тук играе операционния контрол върху 
изпълнението, като той е свързан с: качествено деарериране на 
положения разтвор, като основното правило е да не се осъществява 
движение върху участък, в който вече е започнал процеса на свързване; 
пълно хомогенизиране на разтвора за покритието съгласно 
предписанията на производителя,  като за целта се използват 
подходящи съдове, смесителни машини и инструменти; използването 
на иглени валяци снабдени с елементи, предпазващи от разпръскването 
на невтвърден разтвор; повишено внимание по отношение постигането 
на слой с равномерна дебелина и др.  



Полимерни подови покрития 
 

 216 

Използвана литература 
 

1. Бабачев Г., М. Петрова, Наръчник по антикорозионни материали, 
Техника, 1985 

2. БАИС, Указания  за  проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и 
експлоатация на подови настилки и подови покрития, София, 2012  

3. БДС  EN 13892-1:2003 Методи за изпитване на подови замазки. Част  
1: Вземане на проби, приготвяне и отлежаване на образци за 
изпитване 

4. БДС  EN 13892-2:2003 Методи за изпитване на подови замазки. Част  
2: Определяне на якост на огъване и якост на натиск  

5. БДС  EN 13892-5:2003  Методи за изпитване на подови замазки. Част  
5: Определяне на устойчивост на износване посредством въртящо се 
колело. Методи за подови замазки, използвани като износоустойчив 
слой 

6. БДС  EN 13892-6:2003  Методи за изпитване на подови замазки. Част  
6: Определяне на повърхностна твърдост 

7. БДС  EN 13892-8:2003 Методи за изпитване на подови замазки. Част  
8: Определяне на якост на сцепление 

8. БДС 2.819 Изобразяване и означаване на подовите настилки 
9. БДС 6728-82 Материали електроизолационни твърди. Методи за 

определяне електрическите съпротивления при постоянно напрежение
10. БДС 8265:1974  Подове и подови настилки в сградостроителството. 

Терминология 
11. БДС EN 1081 Еластични подови покрития. Определяне на 

електрическото съпротивление  
12. БДС EN 13036-4 Характеристики на повърхността на настилката за 

пътища и летища. Методи за изпитване. Част 4: Метод за измерване 
на съпротивлението при хлъзгане/приплъзване на повърхността. 
Изпитване с махало  

13. БДС EN 13318 Подови замазки и разтвори за подови замазки. 
Определения 

14. БДС EN 13529 Продукти и системи за предпазване и възстановяване 
на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Устойчивост на силни 
химични въздействия 
 

15. БДС EN 13813 Подови замазки и разтвори за подови замазки – 
Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания 



Полимерни подови покрития 
 

 217 

16. БДС EN 13892-4 БДС EN 13892-4 Методи за изпитване на подови 
замазки. Част  4: Определяне на устойчивост на износване – ВСА 

17. БДС EN 1504 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на 
бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на 
качеството и оценяване на съответствието 

18. БДС EN 1991 Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-1: Основни въздействия 

19. БДС EN 206  Бетон. Спецификация, свойства, производство и 
съответствие 

20. БДС EN ISO 178 Пластмаси. Определяне на свойствата на огъване  
21. БДС EN ISO 4628-3:2004 Бои и лакове. Оценяване на разрушаването 

на покрития. Определяне на количество и размера на дефекти и 
интензитета на една и съща промяна във външния вид 

22. БДС EN ISO 6272-1 Бои и лакове. Изпитване на бърза деформация 
(устойчивост на удар). Част 1: Изпитване при падане на тежест с 
голяма повърхност на проникване  

23. Георгиев Д., Изследване на възможностите за изработване и 
свойствата на леярски пластмасови модели с използване на 
вакуумирани форми, Дисертация, 2007 

24. Гудев Н., Колева В., Епоксиден полимер-бетон със специални добавки 
за подове при изграждане на ГАПС, Конференция нови строителни 
материали, Варна 1986г. 

25. Гудев Н., Николов И., Цановски С, Трудове на НИСИ, N14, 1976 
26. Гудев Н., Свойства и области на приложение на саморазливна подова 

настилка Епизол 1, Конференция „Изолационни работи в 
строителството", Варна 1985 

27. Гудев Н., Строителство, кн.1, 1981 
28. Гудев Н., Технологични особености при саморазливни подови 

настилки от епоксидни смоли, Строителство, кн.6,1984 
29. Гудев,  Н.,  Наръчник  по  поломербетони  и  саморазливни  подови  

настилки.  Техника.  София. 1986 
30. Гудев, Н. Полимербетони, полимерразтвори и саморазливни подови 

настилки.  София. Техника, 1981 
31. Далматов В., И. Ким, О. Фиговский и др., Польi промишленньiх 

здании 
32. Димитров Д., Взаимозаменяемост, стандартизация и технически 

измервания. Техника. София, 1987 
33. Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за 

проектиране, 1980 
34. Казаков, К. Метод на крайните елементи за моделиране на строителни 



Полимерни подови покрития 
 

 218 

конструкции. Академично издателство ''Проф. Марин Дринов''. 
София, 2010 

35. Кравченко, В, В.А. Бондаря, Взривобезопасностъ електрических 
разрядов и фрикционних искр. М., Недра, 1976 

36. Милков С., Специални композитни материали, УАСГ, 2001 
37. Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на 

строителните конструкции на строежите чрез прилагане на 
европейската система за проектиране на строителни конструкции 

37. Наредба 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти 

38. Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните 
39. Наредба №3 за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях 
40. Недялков М., Същност, контрол и риложение на явлението умокряне, 

Химия, кн.3, бр.15, 2006 
41. Панайотова М., Корозия и защита от корозия в строителството, ИК 

"Св. Иван Рилски", 2007 
42. Петров Б., Помощни материали за упражнения по строителни 

материали, УАСГ, 2011 
43. Правила за приемане на подови настилки, БСА бр.2-3 1989г. 
44. Правила защитъ от статического електричества. 1973  
45. Проект на нормативен документ за проектиране, изпълнение, контрол, 

приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития, 
БАИС, 2012 

46. Раденкова М., Химия в строителството, УАСГ, 2004 
47. Ростовки И., Найденов В., Конструиране и оразмеряване на дисперсно 

армирани плочи на земна основа, Международна юбилейна научно-
приложна конференция УАСГ 2012, София, 2012 

48. Русев Д., Изследване на някои проблеми при проектирането и 
изпълнението на полимерни подови покрития, Дипломна работа за 
придобиване на ОКС Бакалавър, Научен ръководител доц. Л. 
Хрисчев, ВСУ "Л.Каравелов", София, 2013 

49. Русев Д., Л. Хрисчев, В. Матуски, Изследване на напрегнатото и 
деформирано състояние на полимерни подови покрития подложени на 
механични въздействия, Сборник с доклади на Международна научна 
конференция DCB Варна,  11-13 септември 2014 г., Варна, 2014 

50. Сика България ЕООД, Технология и концепции от Sika®, Технически 
каталог за подови настилки и покрития 

51. Симеонов Й., Б.Даракчиев и  др., Строителни материали, Техника, 
1991 



Полимерни подови покрития 
 

 219 

51. Станева Д., Изследване на специфични проблеми при изпълнението 
на полимерни подови покрития, Дипломна работа за придобиване на 
ОКС Бакалавър, Научен ръководител доц. Л.Хрисчев, ВСУ 
"Л.Каравелов", София, 2015 

52. Футура констракшън полимерс-Полиуреа или полиуретан 
53. Хандрулева, А., В. Матуски, К. Казаков. Моделиране на строителни 

конструкции с програмен продукт SAP2000. ВСУ "Любен Каравелов''.  
София, 2012 

54. Хрисчев Л., Анализ на резултатите от експериментално изследване на 
адхезията към основата на индустриални подови настилки. 
Международна научна конференция DCB Варна 2008. 12-14 
Септември 2008, Варна, България, 2008 

55. Хрисчев Л., Експериментално изследване на адхезията към основата 
на индустриални подови настилки. Международна научна 
конференция DCB Варна 2008. 12-14 Септември 2008, Варна, 
България, 2008 

56 Хрисчев Л., Изисквания за контрол при изпълнението, приемане и 
окачествяване на полимерни подови покрития, Международна научна 
конференция DCB 2010, Варна, 2010 

57. Хрисчев Л., Нормативната уредба в областта на проектирането, 
изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се 
нуждае от актуализиране - Експертно становище,  Бюлетин на БТПП, 
Брой 37 (42), ISSN 1314-5320, 2012 

58. Хрисчев Л., Подове, подови замазки, подови настилки и поднастилки 
- Полимерни подови покрития,  сп.”Строителен обзор”, бр.3, ISSN 
1311-0217, 2010 

59. Хрисчев Л., Проблеми  и  решения  при изпълнението и 
експлоатацията  на  индустриални  подови  настилки на база 
полимерни смоли, Годишник на УАСГ, 2010 

60. Хрисчев Л., С.Чалъкова, Окачествяване на подготовката на основата 
при изпълнението на полимерни подови покрития, Сборник с доклади 
на Х Международна научна конференция ВСУ'2010, 2010 

61. Хрисчев Л., Технологични проблеми при изпълнението на 
индустриални подови настилки и решения за рационален избор , 
Диертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор", София, 2009 

62. ЦНИМПРОМЗДАНИЙ, СНиП “Польi”, 2004 
63. Цонев Н. Устройство за изпитване на адхезията на лакови покрития 

към метална основа с автоматизиран работен цикъл. Юбилейна ННТК 
"АДП 2005", София, 2005 

64. ACI, Guide for Concrete Floor and Slab Construction ACI 302.1R-04, 



Полимерни подови покрития 
 

 220 

2004 
65. ASTMD 907-70, Definition of Terms Relating to Adhesion, American 

Society for Testing and Materials 
66. Baglin J., Thin Film Adhesion: New Possibilities for Interface Engineering, 

Materials Science and Engineering, B1, 1, 1988 
67. Ballim Y.,Benn B., The influence of curing and surface preparation on the 

adhesion of the protective coatings on concrete., Proceedings on the 2 nd 
International Symposium ISAP 99.Dresden, Germany.September 14-17, 
1999 

68. Biendorn, S., B.Neffgen. Epoxid-Harce fur den Betonschutz. Hanbuch 
Indistriefusboden.Expert verlag, Renningen, 2001 

69. BS 7976 Pendulum testers  
70. BS 8204-1 Screeds, bases and in situ floorings -Part 1: Concrete bases and 

cement sand levelling screeds to receive floorings  Code of practice  
71. BS 8204-6  Screeds, bases and in situ floorings, Part 6: Synthetic resin 

floorings – Code of practice 
72 Bundies F., 2 Component coatings on concrete: Some phisical and 

chemical aspects of adhesion., Proceedings on the 2 nd International 
Symposium ISAP 99.Dresden, Germany.September 14-17, 1999 

73. Cattell, D. Specialist floor finishes, Design and installation  
74. Cattell, D. Specialist floor finishes, Design and installation  
75. Concrete Society, Technical report 34 Concrete Industrial ground floors, 

Third Edition 
76. Conpaviper, Codice di Buona Pratica - Per i rivestimenti in resina di 

pavimenti, Roma, 2008 
77. Degussa.Technisches Handbuch Industrieboden. Business line 

Performance Flooring, 2004 
78. DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke 
79. DIN 51130 Тesting of floor coverings.  Determination of anti-slip 

properties. Workrooms and work areas with increased risk of slip.  
Walking method – Ramp Test  

80 Drochytka R, Р. Panek, Problems with the bond strenght of repair mortar, 
Proceedings on the 2 nd International Symposium ISAP 99.Dresden, 
Germany.September 14-17, 1999 

81. EFNARC, Specification & guidelines for Synthetic resin flooring, 
Farnham, 2001 

82. EN 13892-8 Определяне на якост на сцепление  
83. FeRFA Guidance Note No. 3, Chemical resistance or resin florings, 

ISBN:0 9538020 6 X, 2009 



Полимерни подови покрития 
 

 221 

84. FeRFA the Resin Flooring Association, Guide to the selection of
synthetic resin flooring, 2006 

85. FeRFA the Resin Flooring Association, Guide to the specification and 
application of synthetic resin flooring, 2008 

86. Flowcrete, Technical data sheet for product "Flowfresh HF" 
87. Garbacz A, M. Gorka, L.Courard, Effect of concrete surface treatment on 

adhesion in repair systems. Magazine of Concrete Research, 56, No. 00, 
Month, 1–12, 2004 

88. Garbacz A., Kostana K., Courard L., Characterization of concrete surface 
roughness and its relation to adhesion in repair systems. Materials 
Characterization 56 , 2006 

89. Garbacz A., T. Piotrowski, L. Courard, Analysis of stress wave 
propagation in repair systemsusing wavelet approach, 2nd International 
Symposium on Advances in Concrete through Science and Engineering
11-13 September 2006, Quebec City, Canada, 2006 

90 Hrischev L.,   Experimental Study of the Adhesion between Substrate and 
Polymer Based Industrial Floorings at the Short Term Mechanical and 
Temperature Load. 7th International Colloquium Industrial Floors, 14 - 16 
December 2010 , Stuttgart, Germany, 2010 

91. Hrischev L., Selection of industrial floorings. Journal “Bulletin of the 
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture” Doneck, 
Ukraine,  2010 

92. https://www.john-lord.com 
93. IPC, Phisico-chemical characteristics.Test methods. Slip resistance, 2010 
94. Kомитета по химия, Указания за изпитване на искрене на добавъчни 

материали и строителни разтвори, Издателство на комитета по химия, 
1968 

95 Figovsky O., L. Shapovalov, D. Beilin, Figovsky,O.; Shapovalov L. New 
Nonisocyanate Coatings, China Coatings Journal, 2006 

96. Persson B.,Compatibility between flooring materials and concrete, 
Materials and Structures, Vol. 35,  pp 170-182,April 2002 

97. RILEM, State-of-the-art Report RILEM TC 184-IFE “Industrial floors, 
Edited by P.Seidler, 2006 

98. Rock-Tred, Surface Preparation Guide, Technical Bulletin, DS REV, 2003 
99. Seidler P., Handbuch Industriefusboden. Planung, Ausfurung, 

Instandhaltung, Sanierung. Expert verlag.2001 
100. Seidler P., Industrial flooring: Why Apply Sealant to Impregnation, 

Coating or Screed?. South African Conference on Polymers in concrete. 
Berg-en-Dal. Jun 20-23 2000 

101. Sika AG, TDS Sikafloor®-263 SL, IN 0208000130000006, 2014 



Полимерни подови покрития 
 

 222 

102. Silikal Gmbh, Technical cataloge Colour Concepts 
103. Technical Guide, Storage Equipment Manufacturers Association – Sema, 

UK 
104. Treml, W. High mechanical resistance. Marketing, Sika Chemie GmbH:- 

Stuttgart 
105. UFGS 099723, Unified facilities guide specifications - metallic type 

conductive/spark resistant concrete floor finish. NASA, 2008 
106. www.castingarea.com Съвременно състояние на технологиите за 

изработване на пластмасови модели и на методите за изследване на 
техните свойства   

107. www.collomix.de 
108. www.controls-group.com 
109. www.elcometer.com 
110. www.en-impex.com, Полиуреа - хидроизолация, индустриални подове 

и покрития, антикорозионна защита  
111. www.face-consultants.com 
112. www.hexagon-build.com 
113 www.proceq.com 
114. www.sema.org.uk 
115. www.sika.com Информационни листове за безопасност (MSDS) и 

технически карта на продуктите (TDS) 
116. www.silikal.com 
117. www.stroiteli.elmedia.net, Промишлени подове – видове, свойства, 

приложения 
 


