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АНОТАЦИЯ 
 

Целта на дисертационния труд е да се изследват основните аспекти на 

дълготрайността на супервисокоякостните бетони (СВЯБ) в условията на агресивни 

среди, с оглед установяване на ефективни области на приложението на този вид бетон в 

строителството.   

Въз основата на обширен литературен обзор на съществуващите изследвания, са 

дефинирани основните задачи на дисертационния труд и дисертацията е съответно 

структурирана. Избрани са моделни течни агресивни среди от разтвори на NaCl, Na2SO4 

и (NH4)2SO4 с концентрация 0%, 5% и 10%. Прилoжени са стандартизирани методи за 

изпитване, но са направени някои модификации. Извършено е и микроструктурно 

изследване чрез прилагане на нискотемпературна газова адсорбция (BET) и термичен 

анализ (DTA и DTG). 

Първо, установени са зависимости между различните микроструктурни 

параметри (интегрална порестост, среден размер и разпределение на отворените пори по 

размери) и хидрофизичните свойства (водопоглъщане, капилярна водопопиваемост и 

мразоустойчивост) на два вида СВЯБ (финозърнест и относително едрозърнест), като по 

този начин се изясняват предпоставките за много пo-високата устойчивост на СВЯБ, 

изложен на действието на различни видове агресивни среди, включително на цикли 

„потопяване – изсушаване“ и „замръзване и размръзване“. 

Второ, оценени са промените в основните конструктивни характеристики (якост 

на натиск и Е-модул) на двата типа СВЯБ, подложени на различни агресивни 

въздействия. Установено е, че някои зависимости, валидни за нормален и високоякостен 

бетон, не са приложими към СВЯБ или имат ограничена валидност. 

Трето, чрез прилагане на математическата теория на планирания експеримент са 

създадени аналитични зависимости между електрическия потенциал на стоманени пръти 

(представителен за пасивацията на стоманата) в СВЯБ матрица и основните фактори, 

определящи устойчивостта на корозия на стоманената армировка: концентрация на 

агресивна среда, дебелина на бетонното покритие и продължителността на агресивното 

въздействие. Установено е, че защитната функция и на двата типа СВЯБ е много по-

добра в сравнение с тази на обикновения бетон. 

Четвърто, проучено е влиянието на различни дълготрайни агресивни въздействия 

върху изтиваемостта на СВЯБ и са предложени ефективни мерки за нейното повишаване 

- използване на микрополипропиленови влакна и по-едрозърнест СВЯБ. Оценена е 

възможността за приложение на СВЯБ в настилки и ремонтни покрития. 

Дисертационният труд допринася за по-широкото приложение на СВЯБ в 

България и за постигане на устойчиво строителство, тъй като по-голямата устойчивост 

на СВЯБ на тежки агресивни въздействия води до намаляване на разходите за поддръжка 

и рехабилитация на съоръженията и оттам – до по-малък натиск върху околната среда. 

 

 

 

Ключови думи: СВЯБ, дълготрайност, агресивни среди, порьозност, 

водопопиваемост, якост на натиск, Е-модул, електропотенциал, мразоустойчивост, 

изтриваемост. 
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ANNOTATION 
 

The aim of PhD thesis is to investigate the main aspects of the durability of ultra high 

performance concrete (UHPC) in the conditions of aggressive environments, in order to 

establish effective uses of UHPC in construction. 

After performing an extensive review of the existing research, relevant areas of the study 

have been determined and the PhD thesis is structured accordingly. Model liquid aggressive 

environments of NaCl, Na2SO4 and (NH4)2SO4 solutions with concentration of 0%, 5% и 10% 

have been chosen. Standardized testing methods are applied, but some modifications have been 

made. Microstructural investigation by applying low-temperature gas adsorption (BET) and 

thermal analysis (DTA and DTG) has also been performed. 

First, relationships between various microstructural parameters (integral porosity, 

average size and distribution of open pores) and hydrophysical properties (water absorption, 

capillary water absorption and frost resistance) of two types of UHPC (fine grained and 

relatively coarse grained) have been established, thus clarifying the reasons for the very high 

durability of UHPC, exposed to different types of aggressive environment, including to 

alternating “wetting and drying” and “freeze and thawing”. 

Second, the changes of the main structural characteristics (compressive strength and E-

modulus) of the two types of UHPC when exposed to different aggressive impacts, have been 

evaluated. It has been found that some relationships valid for normal and high-strength concrete 

are not applicable or have rather limited validity for UHPC. 

Third, by applying the mathematical theory of the design of experiments, analytical 

regression models were established to describe the dependence of the steel rebars passivation 

when embedded in UHPC matrix (represented by the electric potential of steel rebars) on the 

main factors determining the corrosion resistance of steel reinforcement such as aggressive 

media concentration, cover thickness and duration of aggressive impact. It has been found that 

the protective function of UHPC of the both types is much superior compared to that of ordinary 

concrete. 

Fourth, the influence of various long-term aggressive impacts on the UHPC resistance 

to abrasion has been studied and effective measures for its increase have been proposed, such 

as uses of fibrillated polypropylene fibers and relatively coarser UHPC grading. The application 

of UHPC in pavements and repair coatings has been assessed. 

The PhD thesis contributes to the wider application of the UHPC in Bulgaria and to 

achieving sustainable construction, as the significantly increased durability of the UHPC 

exposed to severe aggressive impacts leads to reduction of facilities maintenance and 

rehabilitation costs and and hence – to less pressure on the environment. 

 

 

Key words: UHPC, durability, aggressive environments, porosity, water absorption, 

frost resistance, compressive strength, E-modulus, electric potential, abrasion resistance. 
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Глава I. Литературен обзор и анализ на изследванията по темата на 

дисертацията 

1. Особености на състава на СВЯБ 

Предизвикателството при създаването на CВЯБ е да се подобрят микро- и 

макро свойствата на състава, с цел осигуряване на механична якост, максимална 

плътност на разпределение на частиците и минимизиране на дефектите. 

В CВЯБ се използва относително голямо количество цимент (от 600 до 1000 

kg/m3), в сравнение с това, използвано при обикновените бетони (ОБ) и 

високоякостните бетони (ВЯБ).  

Освен това добавянето на микросилициев прах (МСП) като свързващо 

вещество може да подобри обработваемостта на CВЯБ чрез запълване на 

празнините между зърната на по-едрите зърна поради много по-финия размер на 

частиците и оптималната сферична форма. В допълнение към този ефект на 

микронапълване, микросилициевият прах също подобрява якостните свойства на 

CВЯБ чрез своите пуцоланови реакции. 

В състава на СВЯБ се използва много ниско водоциментно отношение 

(В/Ц). Според Shi и др., оптималното В/Ц отношение за постигане на максимална 

относителна плътност и разположение на частиците е 0,13–0,20 , а според други 

източници под 0,25.  

В сравнение с обикновения бетон, СВЯБ се отличава с много по-малка 

дебелина на преходната зона (ITZ) между добавъчните материали и циментовата 

матрица. Според Scheydt  дори се твърди, че при СВЯБ не се наблюдава ITZ зона, 

което вероятно се дължи на много добре изградената връзка между циментовите 

зърна и повърхността на добавъчния материал. Липсата на тази преходна зона при 

СВЯБ или силното ограничаване на нейните размери обяснява неговата по-

компактна структура. 

CВЯБ се характеризира с повишена дълготрайност, която се дължи основно 

на намалената му порестост, постигната с минимално количество вода.  

2. Изследвания, свързани с хидро-физичните свойства на СВЯБ 

Абсорбцията е важен параметър за оценка на дълготрайността на 

циментовите материали и показва колко лесно агресивните среди могат да 

проникнат през бетонното покритие. Също така показва способността на 

циментовата матрица да абсорбира вода през капилярните пори. Абсорбцията при 

ВЯБ и СВЯБ е значително по-ниска в сравнение с тази на ОБ. По-ниската 

абсорбция на вода в циментовата матрица минимизира проникването на 

агресивни вещества като хлориди (Cl−) и сулфати (SO4
-2) от влажния въздух или 

морската вода. Освен това за процеса на карбонизация е необходима вода. 
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Следователно, при незначителна абсорбция на вода, процесът на карбонизация ще 

бъде отложен във времето. 

CВЯБ показва много ниска водопропускливост (водопопиваемост),  която 

е приблизително 10 и 60 пъти по-малка съответно от тази на ВЯБ и ОБ. Съобщава 

се, че коефициентът на филтрация на CВЯБ е около 0,0005, което е много малко в 

сравнение с този на ОБ (около 0,0015). Ghafari и др., установяват, че коефициентът 

на абсорбция на вода при СВЯБ е по-малък от 0,044 kg/m2/h0,5 , което е 

приблизително 15 пъти по-малко в сравнение с този на ВЯБ. 

Водонепропускливостта при СВЯБ играе важна роля за неговата 

дълготрайност. Факторите, които оказват влияние върху водонепропускливостта 

на бетона, са водо-циментно отношение, количеството на цимента в 1m3, условия 

на втвърдяване, възраст на бетона, напрегнато и деформируемо състояние на 

конструкцията и др. Най-сериозно влияние върху водопропускливостта на бетона 

(изразена чрез коефициента на филтрация) оказва  водо-циментовото отношение. 

В/Ц отношение, от своя страна оказва влияние както върху общата и открита 

порестост, така и върху средният радиус на капилярите намиращи се в 

структурата на бетона. Усъвършенстването на структурата, размера и 

разпределението на порите води до значително увеличение на 

водонепропускливостта на бетона. 

Пропускливостта на бетона играе важна роля по време на неговата  

експлоатация, тъй като контролира скоростта на проникване на водата, която 

може да съдържа агресивни агенти, както и движението на водата по време на 

замразяване-замразяване 

Изследвания върху водопропускливостта на бетона показват, че 

комбинацията на цимента с микросилициев прах (МСП) води до намаляване на 

абсорбцията на вода, капилярната водопопиваемост, скоростта на проникване на 

водата, водопоглъщането и водопропускливостта при бетона. Изследвания върху 

размера и разпределението на порите в бетон, съдържащ микросилициев прах, 

показват значително намаляване на водопропускливостта. 

3. Изследвания за мразоустойчивост 

Намалената порьозност и пропускливост осигуряват по-добра 

мразоустойчивост на СВЯБ. Други важни фактори, които оказват влияние върху 

мразоустойчивостта на бетона, са В/Ц отношение, видът на цимента и неговата 

активност, условията на втвърдяване, възрастта на бетона в момента на 

замразяването, използуването на повърхностноактивни вещества (ПАВ) с 

въздуховъвличащо действие, качеството на добавъчните материали и др. 
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Редица изследвания, показват, че CВЯБ има много добра мразоустойчивост 

след 300, 600 дори и след 800 цикли замразяване-размразяване. 

Интересен аспект при СВЯБ е устойчивостта му на ускорена 

мразоустойчивост. Установено е, че съпротивлението на въвлечения въздух при 

замръзване в присъствието на анти обледеняващи соли принципно е много добро. 

Което несъмнено се дължи на много ниската  порестост на този вид бетони, с 

която се намалява скоростта на проникване на хлорни йони и увеличава времето, 

необходимо за насищане на повърхностния слой на бетона. 

Друг критерий относно дълготрайността е загубата на маса поради 

размръзване със соли антиобледенители и обрушване на бетонната повърхност. 

Размразяването, може да бъде важен фактор за бетонните конструкции, 

използвани като настилка или за пътно платно на мостове, поради широкото 

използване на антиобледеняващи соли.  Според Perry и Zakariasen степента на  

загуба на маса в СВЯБ, вследствие на размразяване със соли антиобледенители в 

литературата варира от около 8 g/m2 до 60 g/m2 за изпитвания, прилагащи между 

28 и 50 цикъла на замразяване-размразяване. 

4. Изследвания, свързани с агресивни среди 

Корозионната устойчивост е способността на бетона да запазва свойствата 

си и да не се разрушава при действието на агресивни среди. Проблемът на 

корозионната устойчивост на бетона се отнася преди всичко за устойчивостта на 

свързващото вещество в агресивна среда, тъй като в повечето случаи при нейното 

действие добавъчните материали значително по-слабо се разрушават в сравнение 

със свързващото вещество. Водо-циментното  отношение е важно да се намали от 

една страна срещу проникването на агресивни среди (хлорни и сулфатни йони) и 

от друга, срещу пълното насищане на повърхностния слой.  

Подобрената устойчивост на СВЯБ на химична агресия в сравнение с тази 

при нормалните бетони, по същество е поради тяхната много по-ниска 

пропускливост. В литературата е проучена пропускливостта на втвърден бетон с 

различни В/Ц отношения, като е установено, че когато В/Ц отношение се 

понижава до 0.3, пропускливостта е близка до нулата, особено в комбинация с 

МСП. 

Порестостта на всеки бетон, включително CВЯБ, е неразривно свързана с 

дълготрайността. Като общия обем и размера на порите в бетоновата матрица са 

от голямо значение относно дълготрайността. Много параметри на 

дълготрайността, като например честота и дълбочината на проникване на 

агресивни среди и цикли на замразяване и размразяване, са подобрени значително, 

вследствие на малкото количество свързани пори развиващи се в матрицата. 
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Авторите Schmidt и Acker съобщават, че общата порестост на CВЯБ без топло-

влажностна обработка варира в границите от 4.0% до 11.1% . 

Xincheng и др. изследвали устойчивостта на СВЯБ при естествена  

карбонизация, където изпитването показва, че дълбочината на карбонизация  след 

1, 3, и 5 години при естествена карбонизация е близка до нула. 

 Според Thomas, Scheydt и др. проникването на хлорни йони до голяма 

степен зависи от вида на агресивната среда и продължителността на престой в нея, 

от В/Ц отношение и режима на втвърдяване.  

 Обобщавайки разгледаните изследвания, проведени за установяване 

дълготрайността на СВЯБ и неговата устойчивост срещу въздействие на различни  

агресивни среди, може да се изведе твърдението, че поради по–плътната си 

структура СВЯБ има повишена дълготрайност и устойчивост срещу агресивно 

въздействие. 

 5. Изследване степента на корозия на стоманената армировка 

Електрохимичната корозия се интензифицира в резултат на депасивиране 

на армировъчната стомана, причинено от проникване на хлорни йони или 

карбонизация на бетона. В резултат на корозията се намалява напречното сечение 

на пръта, променя се структурата на повърхностния слой и нарастване на обема 

на корозионните продукти. Последното води до микропукнатинообразуване и 

разрушение на бетонното покритие. Корозията се влияе от дебелината на 

бетонното покритие, качеството на бетона, наличието на пукнатини, определящи 

пътя на корозионните прониквания, както и от структурата на бетона. За 

реализиране на корозионните процеси в бетона трябва да бъде налична вода и 

кислород. 

Карбонизацията оказва значителен ефект върху дълготрайността на бетона. 

Тя понижава алкалността на бетона, с което може да се намали стойността на рН 

от около ≥12 до по-малко от 11,5, където алкалната среда, необходима за защита 

на армировъчната стомана не може да бъде гарантирана и пасивния слой на 

армировката може да се наруши, което би могло да доведе до ускорена корозия на 

армировъчната стомана. 

Дълбочината на проникване на хлорни йони е от значение спрямо 

дълготрайността на бетона. Установено е, че скоростта на корозия за 

армировъчната  стомана в CВЯБ е 0,01 µm/година, което е много по-ниска от 

граничната стойност от 1µm/година, показваща незначителен потенциал за риск 

от корозия, при условие че дълготрайността на CВЯБ е гарантирана. Освен това, 

изследване на Ghafari и др. със състави на CВЯБ, включващи микросилициев 

прах, показват повишена корозионна устойчивост на армировъчната стомана. 
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 6. Изследване на изтриваемостта 

Изтриваемостта на СВЯБ е силно повлияна от относителната устойчивост 

на износване на добавъчните материали и на циментовата паста.  

От ASTM C 779 е установено, че качеството на едрия добавъчен материал 

е най-важният фактор, влияещ върху изтриваемостта на бетона, а на второ място 

В/Ц отношение. Според посоченият стандарт, при влагането на МСП е установено 

увеличаване на устойчивостта на изтриване на бетона, но е по-малко значимо от 

вида на едрия добавъчен материал, или В/Ц отношение.    
 

Глава II. Цел и задачи на дисертационния труд 
 

Целта на дисертационният труд е да се изследват основните аспекти на 

дълготрайността на СВЯБ в условията на агресивни среди, с оглед установяване 

на ефективни области на приложението на този вид бетон в строителството.   

За постигане на тази цел е необходимо да бъдат решени следните основни 

задачи: 

1) Изясняване на теоретичните предпоставки за високата дълготрайност на 

СВЯБ, посредством изследване влиянието на факторите на състава на този 

вид бетон и на различни агресивни среди върху изменението на 

микроструктурните му характеристики и на хидро-физичните му свойства.   

 

2) Изследване изменението в моделни агресивни среди на основните якостни 

и деформационни характеристики на СВЯБ, необходими за проектиране на 

строителни конструкции от този вид бетон, подложени на различни 

експлоатационни въздействия. 

 

3) Изследване на процесите на корозия на стоманена армировка във функция 

на състава на СВЯБ, дебелината на бетонното покритие и параметрите на 

експлоатационната среда.  

 
4) Изследване влиянието на факторите на състава на СВЯБ върху неговата 

изтриваемост, с оглед оценка на приложимостта му при настилки и 

репарационни покрития. 
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Глава III. Методика на изследванията 

1.Материали 

Използвани са следните материали: 

 Цимент - от „Холсим (България) АД”, СЕМ I, 52,5 N, обемна плътност 

ρо=1200 cm2/g, специфична плътност ρс=3000 cm2/g и средна активност на 28-ми 

ден fc=54,9 MPa.  

  МСП -  чист SiO2=94,8%; BET:15,96 m2/g (производител: Elkem Island). 

 Пясък - кариера „Каолин“АД, с.Сеново, кварцов с различни фракции, 

максимален диаметър Dmax=0,5 mm.  

  Кварцово брашно – от кариера „Сеново”, на база смлян кварцов пясък със 

среден диаметър 10µm и специфична плътност ρс=2680 cm2/g, 

   ЕДМ – от кариера „Еневи Могили”, трахиандезити, обемна плътност 

ρо=1480 cm2/g, специфична плътност ρс=2540 cm2/g, максимален диаметър 

Dmax=8 mm.  

   Химическа добавка - поликарбоксилатна силноводонамаляваща добавка 

BASF-Glenium 51, специфична плътност ρс=1,08 g/cm3. 

   Вода – питейна.  

 Дисперсна армировка – микрополипропиленови влакна с диаметър 

D=0.02mm±0.015mm, дължина  L=12mm±1mm и отношение L/D=600 (Китай, 

производител: Ganzhou Daye Metallic Fibers Co). Основната им цел е подобряване 

поведението на СВЯБ при пожар, също така за намаляване на пластичното 

съсъхване, десипацията на енергия при тежки натоварвания.  
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2. Използвани състави 

Съставите за направа на пробните тела от СВЯБ (табл.1), са избрани като е 

използван натрупания опит в катедра „Строителни материали и изолации“ по 

създаване на СВЯБ и са приложени установените рецептурни параметри на СВЯБ 

съгласно [Manolova Е., Zaharieva R., Nazarski D., Petrov B.]. 
 

      Състав А В  О 

Цимент-клас                                                      

(количество) 

СЕМ I 52 N                                 

(930kg) 

СЕМ I 52 N                          

(930kg) 

СЕМ I 52 N                           

(730kg) 

Добавъчен материал                                                                                         
(D

max
) 

Кварцов пясък                   

(0,5mm) 

Кварцов пясък                   

(0,5mm) 

Трошен камък                    

(8mm) 

АМД 
(% от масата на цимента) 

Микросилициев 

прах  - 30%                  

Микросилициев 
прах - 30% 

Микросилициев 
 прах - 30%                    

Фин пълнител                                        
   ( % от масата на цимента) 

Кварцово брашно                   

40% 

Кварцово брашно                   

40% 
няма 

Суперпластификатор                                                                
( % от масата на цимента) 

Glenium51 -  4%                       Glenium51 -  4%                      Glenium51-  3%                        

Водоциментно отношение 0,22 0,22 0,22 

Дисперсна армировка                                          

(kg/m
3

) 
няма 

ПП-влакна с 

дълж.  

 mm (5 kg/1m
3

) 

няма 

 

Таблица 1.: Описание на съставите 

 

3. Изследвания на СВЯБ 

3.1. Изследвания върху хидро-физичните свойства   

   Водпопиваемост (под вода) и водонасищане (чрез ексикатор, свързан с 

вакуумна помпа) и капилярна водопопиваемост. Водопопиваемостта и 

водонасищането са определени след отлежаване във влажна среда и след 

циклично въздействие в условията на агресивни среди. Пробните тела са с 

размери 40/40/160 mm. 

Водонасищането е оценено, като е използвана и методика определяща 

параметрите на порестата структура на бетона по кинетиката на неговото 

насищане с течности, с която се дава възможност да се оцени порестостта по три 

основни показателя – показател оценяващ общия обем на откритите пори (Wo), 

показател на средния размер на порите (λ2) и показателя на еднаквите пори по 

размер (α). 

● Мразоустойчивост – определена съгласно стандарт БДС EN 

206:2013+A2:2021/NA:2021 (Приложение О).  Пробните тела са с размери 

50/50/50 mm. 
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●   Корозионна мразоустойчивост – определена чрез ускорено изпитване, 

което определя ефекта от термичен шок при цикли замръзване - размръзване с 

потапяне в сулфати (БДС EN 13687-3). Пробните тела са с размери 40/40/40 mm. 

3.2. Определяне на механичните свойства на втвърдения бетон 

   Якост на опън при огъване, съгласно стандарт БДС EN 197-1:2002 – 

избрана е схема проста греда, натоварена на огъване, със сила в средата на 

подпорното разстояние, върху пробни тела призми с размери 40/40/160 mm, при 

подпорно разстояние 100 mm. 

   Якост на натиск, съгласно стандарт БДС EN 196-1:2006.  

   Изтриваемост чрез методът на Böhme [БДС EN 13892-3:2005].  

 Модул на еластичност - съгласно EuroCode 2 [БДС EN 1992-1-

1:2005/NA:2011] - изпитването е адаптирано към СВЯБ, като горната граница на 

натоварване е до 40% от максималната якост на натиск. Използваните пробни тела 

са призми, с размери 40/40/160 mm, като надлъжните деформации са измервани в 

средната третина, при база 60 mm, с механични деформометри. 

3.3. Безразрушителни изпитвания 

●  Скорост на разпространение на УЗ импулс [БДС EN 12504-4]. Пробните 

тела са с размери 40/40/160 mm. 

● Определяне на електропотенциала - целта на изследването е да се 

определи степента на корозия на армировъчната стомана във функция на 

факторите на състава на СВЯБ, дебелината на бетонното покритие и параметрите 

на експлоатационната среда. Определянето на степента на корозия на стоманата 

чрез измерване стойностите на електропотенциала се базира на зависимостта от 

разликата в потенциалите между корозиралата армировка (анод) и пасивираната 

армировка (катод). Измерванията са проведени с уреда CANIN „Corrosion 

Analysing Instrument”. Пробните тела са с размери 150/150/150 mm. 

3.4. Микроструктурни изследвания 

●  Диференциално термичен анализ (ДТА)  

Метода е основан на измерването на енергията в системата в процеса на 

нагряване. Физичните и химичните процеси, протичащи с поглъщане или 

отделяне на топлина, се изобразяват на непрекъснатата диференциална крива като 

серия от екзо- или ендотермични ефекти. Методът дава възможност за определяне 

на температурните и фазовите превръщания, вида на химичните промени в 

състава, фазови изменения, като по този начин може да се извърши сравнение 

между различни състави на СВЯБ. 
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●  Нискотемпературна газова адсорбция (БЕТ) 

Нискотемпературната газова адсорбция дава структурна представа за обема 

на порите, както и за техния размер и разпределение и позволява определянето на 

специфичната повърхнина на материала на база на теорията на БЕТ (Браунауер-

Емет-Телър), която от своя страна представлява опростен модел на физическата 

адсорбция, при която по повърхността на твърд материал се адсорбира газ азот 

под контролирани параметри (температура и налягане). На основата на 

количеството адсорбиран газ и на отговарящото газово налягане се получават 

т.нар. изотерми на адсорбция и десорбция. 

3.5. Характеристики на агресивната среда за експерименталните 

изследвания  

 Вид на агресивната среда  

Агресивните среди за експерименталните изследвания, са различни по вид 

и концентрация водни разтвори на хлориди и сулфати. При разработване на 

методиката на настоящия дисертационен труд са избрани за агресивни среди 

водни разтвори на натриев сулфат (Na2SO4), натриев хлорид (NaCl) и амониев 

сулфат (NH4)2SO4, всяка с различни концентрации и различна продължителност 

на въздействие.  

 Концентрация  

В рамките на експерименталните изследвания е възприето концентрацията 

на водните разтвори да се променя в границите от 0%, 5 % и 10 %. Като такава 

съгласно действащите у нас стандарти (БДС 9075) и норми, среда се класифицира 

като силно агресивна. Провежданите лабораторни изследвания целят моделиране 

на корозионните процеси на бетона в относително кратки срокове, поради което 

концентрациите на водните разтвори са завишени спрямо нормативните 

стойности за различните степени на агресивност спрямо бетона. 

 Продължителност на въздействие на агресивната среда  

Продължителността на въздействие на агресивната среда върху пробните 

тела е различна за отделните експериментални изпитвания, като за целите на 

настоящото изследване е представена в таблица 2.   
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Изпитване 

по стандартна 

методика/ 

БДС 

Водни 

ратвори 

на 

агресив

-ната 

среда 

 

Концен-

трация 

на 

агресивн

ата среда 

Цикли-

чен 

престой 

в 

агресивн

ата среда 

 

Насища-

не в 

съответн

ата 

агресивн

а среда 

Замръз

-ване в 

хладил

на 

камера 

при 

  −15оС 

Размръзв

ане във 

вода при 

+21°С 

Изсушав

ане в 

сушилен 

шкаф 

при 

   +60оС 

Водопопива-

емост и 

водонасищане  

Na2SO4 

и NaCl 
5 и 10% 24 бр. 6 дн. - - 1 дн. 

Корозионна 

мразоустойчи-

вост                  

 

(NH4)2S

O4   

5 и 10% 60 бр. 2 часа 4 часа 2 часа 16 часа 

Якост на опън 

при огъване 
[БДС EN 197-1]              

Na2SO4 

и NaCl 
5 и 10% 12 бр 6 дн. - - 1 дн. 

Якост на 

натиск  
[БДС EN 196-1] 

Na2SO4 

и NaCl 
5 и 10% 12 бр 6 дн. - - 1 дн. 

Е-модул - 

методика по 

EuroCode 2  

Na2SO4 

и NaCl 
5 и 10% 12 бр 6 дн. - - 1 дн. 

Скорост на 

разпростране-

ние на УЗ 

импулс  
[БДС EN 12504-

4] 

Na2SO4 

и NaCl 
5 и 10% 24 бр 6 дн. - - 1 дн. 

Изтриваемост 
[БДС EN 13892-

3:2005] 

NaCl 5 и 10% 12 бр 6 дн. - - 1 дн. 

Електропотен

циал 

Na2SO4 

и NaCl 
5 и 10% 

мери се 

на всеки 

15 дни 

цялостен 

престой 

до края 

на 

изпитва-

нето (до 

75 дни ) 

- - - 

Таблица 2.: Продължителност на въздействие на агресивните среди, в зависимост от    

методиката на изследване 
 

Концентрациите на водните разтвори се проверяват на всеки 15 дни, 

температурата на водните разтвори се поддържа в границите от +18оС до +20оС 

през целия период на отлежаване на пробните тела. Потапянето на пробните тела 

във водните разтвори на агресивната среда се извършва на 28-мия ден от 

изготвянето им, като едновременно с престоя в агресивна среда по три броя 

пробни тела отлежават под вода за същия период. 
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Глава IV. Резултати от изследванията 

1. Изследване за установяване на хидро-физичните свойства на СВЯБ при 

контакта им с агресивни среди, както и при циклично „замръзване-

размръзване“ 

1.1.  Изследване на основни хидро-физични свойства 

Резултатите, показват много ниски стойности на водопопиваемост по маса 

(Wn,m) при състав О до около 0,70%, след отлежаване във влажна среда, като 

намалява при състав А - под 0,50%. 

Отчетените стойности на водонасищането по маса (Wа,m) са много ниски 

до около 0,9 при състав О, но сравнително по-високи от тези при състав А - под 

0,60%, което е доказателство за относително по-порестата му структура. 

Резултатите от проведеното изпитване за определяне параметрите на 

порестата структура на бетона показват, че общия обем на откритите пори 

достъпни за проникване в тях на течности (Wo), дава много ниски стойности от 

0,33 за състав А до максимална стойност от 0,4 при състав О. Показателя 

оценяващ средния размер на откритите пори (λ2), е отчетен с по-малък размер по 

повърхността на състав А – 0,2 , докато с по-голям размер са отчетени порите 

намиращи се по повърхността на състав О – 0,37. Показателя на еднаквите пори 

по размер (α), е отчетен с по-голяма стойност при състав А – 0,73. Предвид 

отчетените ниски стойности  на Wo  от изпитваните състави на СВЯБ, може да се 

направи заключение, че открита порестост при СВЯБ почти не съществува. 

 Резултатите за капилярна водопопиваемост (Wк) показват, че абсорбцията 

на вода при СВЯБ е между 0,11% и 0,16%, значително по-ниска стойност от тази 

при ОБ (стойности по-високи от 2%), при отлежаване във влажни условия; 

Стойностите получени за коефициента на водонасищане (Кw) от състав А, 

както и състав О са сравнително  близки  – от 0,77 до 0,79.  

1.2. Изследване на основни хидро-физични свойства в условията на 

агресивни среди 

Получените резултати от проведените изпитвания за установяване на 

хидро-физичните свойства след третиране в агресивни среди, са представени 

графично от фиг.1 до фиг.4. Продължителността на цикличното въздействие на 

агресивните среди е представена в табл.2. Представените резултати, са получени 

като средни стойности от изпитвания, направени върху 3бр. пробни тела на състав 

А и О (табл.1). 
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     Фиг.1: Водонасищанe (%), след третиране             Фиг.2: Водонасищанe( %), след третиране 

   в 5 и 10%  водни разтвори на NaCl и Na2SO4          в 5 и 10%  водни разтвори на NaCl и Na2SO4 
 

В резултат на получените резултати от проведените изпитвания след 

третиране в агресивни среди (фиг. 1 и фиг. 2) се установи, че както при състав А, 

така и при състав О водонасищането по маса (Wа,m) е по-малко при 5 и 10% 

разтвор на Nа2SO4, където за състав А достига 35-36%, а за състав О – 18-19%. По-

голямо е Wа,m при пробите третирани с 5 и 10% разтвор на NаCl, където за състав 

А, то достига около 42-45%, а за състав О – 28-29%. 
 

    
 Фиг.3: Водопопиваемост(%), след третиране         Фиг.4: Водопопиваемост(%), след третиране 

   в 5 и 10%  водни разтвори на NaCl и Na2SO4                в 5 и 10%  водни разтвори на NaCl и Na2SO4 
 

Подобно на водонасищането, представените резултати вследствие на 

водопопиваемостта (фиг. 3 и фиг. 4), показват, че както при състав А, така и при 

състав О, водопопиваемостта по маса (Wn,m) е по-малка при 5 и 10% разтвор на 

Nа2SO4, където за състав А достига 33-35%, а за състав О – около 13-20%. По-

голяма е Wn,m при пробите третирани с 5 и 10% разтвор на NаCl, където за състав 

А, тя достига 39-43%, а за състав О – 28-30%. 

1.3. Изследване на мразоустойчивост 

Оценката на мразоустойчивостта на двата състава (А и О) се извършва чрез 

определяне на загубата на маса на изпитваните образци и загубата на якост спрямо 

масата и якостта на еквивалентна възраст на контролни проби от същите състави, 

отлежавали във вода. 
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 Фиг.5: Промяна в масата на съставите, след   Фиг.6: Съпоставка между якостта на натиск 

подлагане на циклично замръзване-размръзване   на замразяваните проби и тази на контролата 
 

Графичното представяне на резултатите показва (фиг. 5), че  след подлагане 

на 500 броя цикъла на замразяване и размразяване, промяна в масата на 

изпитваните състави, на практика не се наблюдава, както за състав А ~ 0,3% , така 

и за състав О ~ 0,4%. 

Понижението на якостта на натиск на бетона при замразяване е установена, 

чрез сравняване на якостта на незамразяваните пробни тела (контролни) на 

еквивалентна възраст, отчетена от графиката (фиг. 6). 

Мразоустойчивостта на пробите се определя с най-големия брой цикли на 

последователното замразяване и размразяване, които бетонът е издържал, без да 

е намалил масата и якостта си на натиск повече от допустимите стойности. 

Сравняването на якостта на натиск на замразяваните проби и тази на контролните 

проби на еквивалентна възраст, показва разлика от 4,7% за състав А и 6,1% при 

състав О.  

1.4. Изследване на корозионна мразоустойчивост 

В представеното изследване с цел да се установи какво е поведението на 

съставите на СВЯБ при контакт със соли антиобледенители при зимни условия е 

направено изпитване за корозионна мразоустойчивост. В настоящето изпитване 

за агресивна среда е използван амониев сулфат (NH4)2SO4, причина за което е 

бързото отделяне на амоняк във водната среда, което го прави силно корозивен 

агент, в сравнение с другите агресивни среди. Продължителността на цикличното 

въздействие на агресивната среда е представена в табл.2. 

Получените резултати от проведените изпитвания за загуба на маса и загуба 

на якост, са представени графично на фиг.7 и фиг.8. Представените резултати, са 

получени като средни стойности от изпитвания, направени върху 3бр. пробни тела 

на състав А и О (табл.1). 
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Фиг.7: Промяна в масата на състави А и О,     Фиг.8: Промяна в якостта на състави А и О,       

след подлагане на корозионна                              след подлагане на корозионна 

                          мразоустойчивост                                                 мразоустойчивост 
 

Получената промяна в масата за двата изследвани състава (фиг.7) е по-

малка при 5% разтвор на (NH4)2SO4. Загубата на маса след 60 цикъла за състав А 

е 3,27%, а за състав О – 2,65%. По-голяма е редукцията при пробите третирани с 

10% разтвор на (NH4)2SO4 , където за състав А, тя достига 4,77% , а за състав О – 

3,08%. 

Резултатите след 60 цикъла показват, че състав О, дава по-голяма редукция 

на якостта (фиг.8), в сравнение с този на състав А, когато е подложен на циклично 

замразяване-размразяване в условията на амониеви сулфати с концентрация 10% 

(NH4)2SO4.  

2. Изследване на якостно-деформационни свойства 

Получените резултати от проведеното изпитване за определяне скоростта 

на разпространение на ултразвуков импулс (УЗ) след третиране в агресивни 

среди, са представени графично на фиг.9 и фиг.10. Продължителността на 

цикличното въздействие на агресивните среди е представена в табл.2. 

Представените резултати, са получени като средни стойности от изпитвания, 

направени върху 3бр. пробни тела на състав А и О (табл.1). 

     
   Фиг.9: Скорост на разпространение на УЗ          Фиг.10: Скорост на разпространение на УЗ  

  импулс(V m/s), след третиране в разтвор на         импулс(V m/s), след третиране в разтвор на          

                           5 и 10% NaCl                                                               5 и 10% Na2SO4 

Според получените графики (фиг.9 и фиг.10), не се забелязва значителна 

промяна в скоростта на разпространение на ултразвуковият импулс (V), както за 
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състав А, така и при състав О. След направеното циклично въздействие, с двете 

концентрации на агресивните среди отчетената промяна в скоростта на 

разпространение на УЗ импулс (V) е от 4,1 до 4,5m/s. Което определя качеството 

като много добро и, което ще рече, че няма индикация за поява структурни 

промени настъпили вследствие на третиране в хлорната и сулфатна агресивна 

среда. 

Въз основа на данните показващи промяна в якостите, резултатите са 

илюстрирани графично  - фигури от 11 до 14. 
 

     
Фиг.11: Промяна в якостта на натиск, на        Фиг.12: Промяна в якостта на натиск, на 

състави А и О, след третиране в                       състави А и О, след третиране в 

5 и 10 % Na2SO4                                                     5 и 10 % NaCl 
 

   
Фиг.13: Промяна в якостта при огъване  на         Фиг.14: Промяна в якостта при огъване  на 

        състави А и О, след третиране                              състави А и О, след третиране 

                        в 5 и 10 % Na2SO4                                                       в 5 и 10 % NaCl 
 

Установено е, че след 12-цикъла в 5% разтвор на Na2SO4, състав О показва 

най-малка промяна на якостта на натиск - 6,3% (фиг.11) и на якостта на опън при 

огъване - 13,4% (фиг.13). 

Състав О има и най-малка загуба на якост при огъване и след третиране в 

10% разтвор на Na2SO4 - 28,9% (фиг.13), докато по отношение на якостта на 

натиск, загубата от 9,7% е регистрирана при състав А, но и при състав О тя не 

надвишава 10,6% (фиг.11). 

Като цяло, водният разтвор на NaCl се оказва много по-малко агресивна 

среда по отношение на загубата на якост при СВЯБ. След 12 цикъла в 5% разтвор 

на NaCl, загубата на якост на натиск е пренебрежимо малка при състав О (от 
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порядъка на 2,6%) (фиг.12). Дори с повишаване на концентрацията на средата на 

10%, загубата в якостта на натиск не надвишава 4,4% (при състав О).  

Якостта на опън при огъване при състав А (фиг.14), показва до 10,9% 

изменения след третиране в 5% разтвор на NaCl, но при състав О тази загуба е по-

висока - 14,3%. По-незначителна е редукцията до 19% на якостта на опън при 

огъване  при състав А, след третиране в 10% разтвор на NaCl. 

Въз основа на данните показващи промяна в масата, резултатите са 

илюстрирани графично  - фигури 15 и 16. 
 

   
 

  Фиг.15: Промяна в масата  на състави А и О,      Фиг.16: Промяна в масата  на състави А и О, 

                 след третиране в 5 и 10 % Na2SO4                         след третиране в 5 и 10 % NaCl               
 

До 12-тия цикъл след третиране в разтвор на Na2SO4 с концентрация 5% и 

при двата състава се наблюдава незначителна промяна в масата, която при състав 

О достига до 1,12%, а за състав А - 0,85% (фиг.15). При третиране в разтвор на 

Na2SO4 с концентрация 10% след 12 цикъла, редукцията в масата при състав О 

достига до 0,64%, а за състав А - 0,82%. 

Забелязва се незначителна промяна в масата до 12-тия цикъл при състави А 

и О, като по-голяма промяна от 0,92% е отчетена  при състав О след третиране с 

5% разтвор на NaCl,  промяната е по-малка при състав А - 0,67% (фиг.16). След 12 

цикъла третиране в разтвор на NaCl с концентрация 10% и при 2-та състава се 

наблюдава незначителна промяна, която при състав О достига до 0,79%, а за 

състав А - 0,67%. 

Резултатите от проведеното изпитване за определяне на деформационните 

свойства на изпитваните състави след третиране в агресивни среди, са дадени на 

фиг.17 и фиг.18. 
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Фиг.17: Изменение в Е-модула (GPa), след            Фиг.18: Изменение в Е-модула (GPa), след 

престой  в разтвор на 5 и 10% Na2SO4                         престой  в разтвор на 5 и 10% NaCl 
           

По-агресивна среда за двата състава се оказва тази с наличието на сулфатни 

йони SO4
2–.  Е-модулът при състав О (фиг.17), показва до 9,2% изменения след 

третиране в 5% разтвор на Na2SO4, но при състав А тази загуба е по-висока - 11%. 

По-значителна редукция се забелязва след 12-цикъла престой в 10% разтвор на 

Na2SO4 при състав А – 12,7%, последван от състав О, при който редукцията е от 

11,8%. 

Като цяло, водният разтвор на NaCl се оказва по-малко агресивна среда по 

отношение на загубата на Е-модула при СВЯБ. След  направен  анализ се 

установява, че след 12-цикъла в 5% разтвор на NaCl, състав А показва най-малка 

промяна на Е-модула - 3,8% (фиг.18), докато при състав О промяната е два пъти 

по-голяма – 6,9%. По-голяма редукция се отчита след 12-цикъла престой в 10% 

разтвор на NaCl при състав О – 7,3%, последван от състав А, при който редукцията 

е от 8,7%. 

3. Стойности на електропотенциала в зависимост от факторите на състава  

В това изследване, с цел да се проследи влиянието на концентрацията на 

водния разтвор на агресивните среди, на дебелината на бетонното покритие, както 

и на продължителността на въздействие на агресивните среди относно 

дълготрайността, са сравнени два бетонни състава: състав А (финозърнеста 

матрица) и състав О (едрозърнеста матрица) от съставите на СВЯБ.  

Пробните тела за експерименталното изследване са кубични пробни тела с 

размери 150/150/150 mm. По време на формуването, във всяко едно от пробните 

тела на различна дебелина/дълбочина на бетонното покритие са вбетонирани 

пръти от армировъчна стомана (сн.1). 
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Сн.1: Опитна постановка при определяне на електропотенциала 

 

Степента на корозия на армировъчната стомана е изследвана в 13 опитни 

точки с помощта на планиран експеримент във функция на възприетите три 

фактора: 

1. Концентрация на агресивните среди, % (Х1) – възприето е 

концентрацията да се променя в границите от 0%, 5% и 10%; 

2. Бетоново покритие, сm (Х2) –  минималната дебелина на бетонното 

покритие 1сm, средна дебелина 4сm и съответно максимална  дебелина 7сm.  ; 

3. Продължителност на въздействие на агресивните среди, дни (Х3) – в 

рамките на планирания експеримент е избрана в границите от 0 до 75 дни 

Принципът на измерванията на степента на корозия се състои в 

проследяване на това как се изменя електропотенциала (Еп), в зависимост от 

продължителността на въздействие на съответната агресивна среда в дни. Като 

базов се счита Еп, определен в самото начало (преди въздействието на 

агресивните среди) и след това на всеки 15дни (15, 30, 45, 60 и 75дни) след 

поставяне в съответната агресивна среда. 

Според [ASTM C876 “Standard Test Method for Half-Cell Potentials of 

Uncoated Reinforcing Steel in Concrete“] оценката от получените резултати се 

извършва въз основа на изискванията на   [ASTM C876-91/1999  – “Потенциал за 

корозия на открита армировъчна стомана“] и [RILEM TC 154-EMC], корозията 

във функция на електропотенциала се дава в границите: 

● при Еп от -426 до -500 mV – тежка дълбочинна корозия на стоманата; 

● при Еп от -276 до -350 mV – висока степен на корозия с риск 90%; 

● при Еп от -200 до -275 mV – среден риск с необходимост от допълнителни 

изследвания; 

● при Еп от -126 до -200 mV – ниска степен на корозия с риск до 10%. 
 

Въз основа на стойностите показващи изменението на Еп в зависимост от 

дебелината бетонното покритие, резултатите са илюстрирани графично  - фигури 

от 19 до 26. 
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Фиг.19: Еп при състав А, след престой                Фиг.20: Еп при състав А, след престой 

           в разтвор на 5% Na2SO4                                         в разтвор на 10% Na2SO4 
 

При отлежаване на състав А в 5%-тов разтвор на Na2SO4 (фиг.19), от 

получените стойности за изменението на Еп при бетонно покритие с дебелина 4cm 

и 7cm, според посочения по-горе стандарт следва, че при стоманата няма риск от 

корозия. При дебелина на бетонното покритие от 1сm, има нисък риск (до 10%) за  

корозия. 

Резултатите представени на фиг.20 показват, че след 75 дневен престой на 

състав А в 10%-тов разтвор на Na2SO4, при дебелина на бетонното покритие 4cm 

и 7сm, отчетените стойности на Еп показват ниска степен на корозия с риск до 

10%. Получената стойност на Еп при дебелина на бетонното покритие 1cm е 

показател за среден риск от корозия. 
 

    
Фиг.21: Еп при състав А, след престой               Фиг.22: Еп при състав А, след престой 

    в разтвор на 5% NaCl                                              в разтвор на 10% NaCl 
 

Големината на електрическото съпротивление на състав А, при престояване 

в 5%-тов разтвор на NaCl с дебелина на бетонното покритие 7cm, 4cm и 1cm 

отчита стойности показващи, че няма риск от корозия (фиг.21). 

След престояване в 10%-тов разтвор на NaCl, при дебелина на бетонното 

покритие 7cm, отчетената стойност на Еп показва, че няма риск от корозия. 

Стойностите на електрическото съпротивление, при дебелина на бетонното 

покритие 4cm и 1cm, показват ниска степен на корозия с риск до 10% (фиг.22). 
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Фиг.23: Еп при състав О, след престой                Фиг.24: Еп при състав О, след престой 

           в разтвор на 5% Na2SO4                                       в разтвор на 10% Na2SO4 
 

 

 

При отлежаване на състав О в 5%-тов разтвор на Na2SO4 (фиг.23), според 

отчетените стойности за изменението на Еп при бетонно покритие с дебелина 4cm 

и 7cm, следва, че при стоманата няма риск от корозия. При тънкото бетонно 

покритие (1cm), отчетената стойност на Еп показва ниска степен на корозия с риск 

до 10%. 

Изменението на електрическото съпротивление след престояване в 10%-тов 

разтвор на Na2SO4 (фиг.24) при дебелина на бетонното покритие 7cm и 4cm, 

показва ниска степен на корозия. Малката дебелина от 1cm води до значително 

понижаване на електропотенциала, което е индикация за среден риск и предполага 

провеждане на допълнителни изследвания. 
 

    
Фиг.25: Еп при състав О, след престой                Фиг.26: Еп при състав О, след престой 

      в разтвор на 5% NaCl                                              в разтвор на 10% NaCl 
 

Резултатите за Еп, показани на фиг.25 измерени след 75 дневен престой на 

състав О в 5%-тов разтвор на NaCl, при дебелина на бетонното покритие 7cm и 

4cm, показват, че при състав О не съществува риск от корозия след 

продължително престояване в тази агресивна среда. Стойността на Еп при 

дебелина на бетонното покритие от 1cm показва, че има риск за  ниска степен на 

корозия. 

По-високата концентрация на агресивната среда, показана на фиг.26 (10% 

NaCl) създава условия за ниска степен на корозия (риск от 10%) при дебелина на 
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бетонното покритие от 1 и 4 cm. По-голямото бетонно покритие от 7 cm, осигурява 

липсата на риск от корозия.  

4. Изследване на изтриваемостта 

Резултатите от изследванията върху изтриваемостта на проби от състав А, 

В и О, са илюстрирани графично (фиг.27 и фиг.28). Продължителността на 

цикличното въздействие на агресивните среди е представена в табл.2. 

Представените резултати, са получени като средни стойности от изпитвания, 

направени върху 3бр. пробни тела на състав А, В и О (табл.1). 
 

 

    
  Фиг.27: Загуба на обем (cm3/50 cm2), преди и          Фиг.28: Загуба на маса за единица площ  

        след престой в 0, 5 и 10% NaCl                        (g/50 cm2), преди и след престой  

                                                                                               в 0, 5 и 10% NaCl 
 

В табл.3, са дадени класовете по устойчивост на изтриване по Böhme. 

Според която, колкото е по-висок класът по изтриване, толкова способността на 

материала да противодейства на абразивно въздействие е по-малка. 
 

Класове по Böhme А22* А15 А12 А9 А6 А3 А1,5 

Устойчивост на изтриване, изразено количествено 

в cm
3

, отнесено към площ 50cm
2

 

22 15 12 9 6 3 1,5 

 

Таблица 3 – Класове по устойчивост на изтриване по Böhme за материали 

                   на база циментова матрица при подови настилки 
 

Отчетените сравнително малки стойности на загуба на обем ΔV (фиг.27) 

при нетретираните проби (състав О и състав В), както и при част от третираните 

проби (състав О и състав В) я класифицират в клас А3.  

Отчетената загуба на маса ΔМ (фиг.28) е най-малка при състав В, както след 

подлагане на действието на агресивни среди, така и при контролата. 

Стойностите на контролните пробни тела (фиг.27), показват, че 

устойчивостта на изтриване дава най-добри резултати при състав О, последван от 

състав В. Представените данни показват, че същите състави се класифицират в 

клас А3, а състав А от клас А6. 

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

1

4,52

5,38

6,89

2,07

2,31

2,5

1,76

1,91

2,11

5 и 10% NaCi А контр.

състав А - 5% NaCl

състав А - 10% NaCl

В контр.

състав В - 5% NaCl

състав В - 10% NaCl

О контр.

състав О - 5% NaCl

състав О - 10% NaCl
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

0,21

0,24
0,31

0,09

0,10
0,11

0,08

0,09
0,10

5 и 10% NaCl А контр.

състав А - 5% NaCl

състав А - 10% NaCl

В контр.

състав В - 5% NaCl

състав В - 10% NaCl

О контр.

състав О - 5% NaCl

състав О - 10% NaCl
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5. Микроструктурни изследвания 

5.1. Диференциално термичен анализ (ДТА)  

Оценката на микроструктурата на супервисокоякостни бетонови състави, 

приготвени с ЕДМ и без ЕДМ, е извършена с помощта на ТГ и ДТА - метода. 

Методът на термичния анализ включва регистриране на измененията в масата на 

образците (TГ) и диференциалната температура (ДTA) с времето. 

На ДТА изследване, са подлагани еднакъв брой пробни тела кубчета от 

базови състави А и О (табл.1). Едната половина от пробите са били съхранявани 

в питейна вода, а другата половина експонирани в 5% и 10% воден разтвор на 

(NH4)2SO4 за период от 180 дни (по методика описана в табл. 2). 

Процесът на деструкция на двойките супервисокоякостни състави, едните 

приготвени с едър добавъчен материал (Dmax= 8,0 mm), а другите без наличие на 

едър добавъчен материал, отлежавали при еднакви условия, е изследван като 

контролните проби са нагряти до 1400°С, а третираните с разтвор на амониев 

сулфат (NH4)2SO4  до 1000°С. От получените “време-температура” криви (“ДТА” 

и “ТГ”) се отчитат температурите, при които започват и завършват фазовите 

превръщания на дадения състав. 

 На фигури от 29 до 31 са представени диференциално‐термичните (ДТА) и 

термогравиметричните (ТГ) криви на състав А - контрола, както и ДТА и ТГ 

кривите на състав А третиран в 5 и 10% разтвор на (NH4)2SO4. 
 

 
Фиг.29: Термогравиметричен и диференциално‐термичен анализ на референтен  

образец-контрола от състав А 
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Фиг.30: Термогравиметричен и диференциално‐термичен анализ на състав А – 

 третиран в 5%  разтвор на (NH4)2SO4 
 

 
Фиг.31: Термогравиметричен и диференциално‐термичен анализ на състав А –  

третиран в 10%  разтвор на (NH4)2SO4 
 

 На фигури от 32 до 34 са представени диференциално‐термичните (ДТА) и 

термогравиметричните (ТГ) криви на състав О - контрола, както и ДТА и ТГ 

кривите на състав О третиран в 5 и 10% разтвор на (NH4)2SO4. 
 

 
Фиг.32: Термогравиметричен и диференциално‐термичен анализ на референтен  
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образец-контрола от състав О 

 
Фиг.33: Термогравиметричен и диференциално‐термичен анализ на състав О – 

 третиран в 5%  разтвор на (NH4)2SO4 
 

 
Фиг.34: Термогравиметричен и диференциално‐термичен анализ на състав О –  

третиран в 10%  разтвор на (NH4)2SO4 
 

Съществената разлика в изследваните образци на състав А се състои в това, 

че за разлика от третираните състави при контролата (фиг. 29) е отчетен ендопик 

с по-голяма интензивност при 770°С и загуба на маса от 2,67%. 

Съществената разлика в изследваните образци при състав О се състои в 

това, че за разлика от третираните състави, тук при контролата (фиг. 32) отчетения 

ендопик при 710°С е с по-голяма загуба на маса от 4,04%. 

От проведените изследвания, за двата състава (О и А) се установява, че в 

интервала от 0 до 1000°С, ДТА диаграмите (с изключение на контролите) се 

припокриват. Отчетена е разлика само в загубите на маса, като по-големите загуби 

са отчетени при състав О.  

5.2. Нискотемпературна газова адсорбция (БЕТ) 

Определянето на специфичната повърхнина SBET е извършено на проби от 

базови състави - А и О (табл.1), в лаборатория ХПООС на ИОНХ-БАН, на 
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основата на БЕТ метода, чрез нискотемпературна газова адсорбция при 

температура T = -196оС (77,4 К).  

Нискотемпературната  азотна  адсорбция (БЕТ), дава структурна представа 

за обема на порите, както и за техния размер. 

Експерименталните резултати от измерването на специфичната повърхност 

и порьозността на изследваните образци са обобщени в таблица 4. 
 

Образец SBET 

m2/g 
Vtotal 

cm3/g 
Daverage 

nm 

A 2 0.01 23.0 

O 1.5 0.01 21.0 
Забележка: SBET - специфична повърхнина; Vtotal – общ обем на порите; Daverage – среден диаметър на порите; 
 

Таблица 4: Ескпериментални резултати от проведените  микроструктурни изследвания на 

базови състави - А и О 
 

От експерименталните резултати показани в табл. 4, за двата изследвани 

състава (А и О), се отчита еднакъв общ обем на порите - Vtotal . По отношение на 

средния диаметър на порите Daverage, по-голям размер е представен при състав А. 

Получената стойност на специфичната повърхнина SBET за състав А е 2 m2/g, а при 

състав О – 1,5 m2/g, което е 2-3 пъти по-малко от специфичната повърхнина на 

портландцимента.  
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Глава V. Основни изводи 

В резултат на проведения критичен анализ на получените експериментални 

резултати, могат да се обобщят следните основни изводи на дисертационния труд: 

Изводи към гл. IV - 

● В резултат на проведените изследвания се установи, че 

водопопиваемостта (Wn,m) и водонасищането (Wa,m) по маса на изследваните 

състави от СВЯБ не надвишават 1%, което потвърждава високата  плътност на 

тези бетони. Това обуславя възможността СВЯБ да се влага в хидротехнически и 

пътни съоръжения. С увеличаване на продължителността и концентрацията на 

въздействащите агресивни среди се наблюдава незначително завишение на 

водопопиваемостта и водонасищането и на двата състава, при което завишението 

е по-малко при състав О, което е показателно за повишената корозионна 

устойчивост на съставите от СВЯБ бетон с вложен ЕДМ. Установено е, че с 

нарастване на продължителността на въздействие на средата, деструкционните 

процеси от използваните агресивни среди затихват и нарастването на 

водопопиваемостта се забавя, особено ясно изразено при съставите, третирани с 

воден разтвор на  натриев сулфат; 

●  Разпределението на порите в изследваните състави от СВЯБ е 

идентифицирано и изследвано чрез интегралната порестост на бетона, която в 

конкретния случай е 5-6 пъти по-ниска от тази на обикновен бетон с 

водоциментово отношение 0,4, чрез средния размер на откритите пори, съизмерим 

с тези на обикновения бетон и чрез показателя за разпределение на порите, който 

показва значително по-равномерно разпределение на откритите пори в 

циментовата матрица на изследваните СВЯБ; 

● Липсата на капилярна водопопиваемост и изключително ниската 

водопопиваемост на СВЯБ, обяснява тяхната висока устойчивост на различните 

по вид и концентрация агресивни въздействия, както и повишената 

мразоустойчивост на бетона след третиране с 500 цикли „замразяване и 

размразяване“. В резултат на посоченото циклично замразяване и размразяване 

загубата по маса на двата изследвани състава варира в незначителни и тесни 

граници 0,3% - 0,4%, а якостта на натиск намалява от 3,6 до 5,2%. Завишените 

стойности на загуба на якост в резултат на циклично замразяване и размразяване 

при състав О могат да бъдат обяснени основно с наличието на контактна зона на 

границата с ЕДМ, което редуцира сцеплението с матрицата и якостните 

показатели на бетона при циклично въздействие; 

● Чрез проведеното изследване е установено изменението на 

дълготрайността на съставите от СВЯБ при  циклично замразяване и размразяване 
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в условията на насищане с агресивна среда. Резултатите показват, ефективно 

подобрение на дълготрайността в сравнение с нормалните бетони и дори 

високоякостните бетони (ВЯБ), като не  се наблюдава значителна разлика между 

изпитваните два състава на CВЯБ. Загубата на маса, причинена от цикличното 

замръзване-размръзване е незначителна. Плътността на матрицата на CВЯБ, 

предопределена от много ниското В/Ц отношение на съставите и голямото 

съдържание на АМД се явява основна причина за тази висока устойчивост на 

корозионното въздействие; 

Изводи към гл. V - 

● Изследвано е изменението на структурните характеристики на СВЯБ в 

условията на въздействие на различни по вид, концентрация и продължителност 

на действие агресивни среди чрез ултразвукова дефектоскопия. Според 

получените резултати съществени промени в скоростта на разпространение на 

ултразвуковия импулс при двата изследвани състава, след реализираното 

циклично въздействие с избраните видове агресивни среди, не се забелязват, 

което потвърждава факта, че след цикличното въздействие на силно агресивна 

към бетоните среда не се установяват изменения на структурните характеристики  

на СВЯБ; 

● Изследвано е изменението на якостни и деформационни характеристики 

на СВЯБ /якост на натиск, якост на огъване и модул на еластичността/ в условията 

на въздействие на различни по вид, концентрация и продължителност на действие 

агресивни среди. В резултат на изследването е установено, че след продължително 

циклично третиране с 5% и 10% разтвор на Na2SO4, състав О (съставът с ЕДМ) 

показва най-малка промяна на якостта на опън при огъване - 13,4% и на якостта 

на натиск - 6,3%. По-значителна редукция се забелязва при модула на 

еластичността, който при дребнозърнестия състав (състав А) намалява с 12,7%, а 

при състав О съответно с 11,8%. Изменението на якостта на натиск и якостта на 

огъване на двата състава в условията на 10% воден разтвор на NaCl е незначителна 

не надвишава 4,4% (при състав О). Високата устойчивост на изследваните състави 

в корозионно отношение и незначителното редуциране на якостните и 

деформационни характеристики в условията на агресивна среда се обяснява с 

ниското водоциментово отношение на бетона (0,22), хомогенната и плътна 

структура на циментовия камък, незначителното количество на капилярните 

пори, уплътнението в резултат на вторичното образуване на калциеви 

хидросиликати при взаимодействието с МСП; 

Изводи към гл. VI - 

● Чрез методите на планирания експеримент са установени аналитични 

зависимости между електропотенциала на армировъчната стомана и основни 
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фактори, определящи корозионната устойчивост на стоманата в СВЯБ. В резултат 

на проведеното изследване се установи, че след първоначален престой във вода, 

електропонтенциалът между армировъчната стомана и повърхността на бетона се 

увеличава поради уплътняване на структурата в резултат на протичащите 

хидратационни процеси, но с увеличаване на продължителността на 

въздействието поради разтваряне и изнасяне на калциевия хидроксид от 

структурата на циментовия камък, електропотенциалът се понижава за състав А и 

състав О съответно до -105mV и -75mV; 

●  След дълговременно отлежаване на изследваните състави в 10% разтвор 

на Na2SO4 се установява, че при дебелина на бетоновото покритие 4 и 7 см 

електропотенциалът се понижава незначително, което е показател за липса на 

корозионна активност в структурата на СВЯБ, докато при минимална дебелина на 

бетоновото покритие от 1 см, електропотенциалът достига стойности -205 mV  -

217 mV, което е показател за достигане нива на среден риск от електрохимична 

корозия.  

●  При продължително въздействие с 10% разтвор на NaCl  се създават 

условия за корозия на армировката при дебелини на бетонното покритие до 4 cm, 

а стойността на електропотенциала за двата изследвани състава е съответно -182 

mV и -142 mV, съответстващо на ниска степен на корозия. Ниската степен на 

корозия на армировъчната стомана, дори при продължително въздействие на 

силно агресивни корозионни среди може да се обясни със забавеното проникване 

на хлорни йони в циментов камък с висока плътност, ниска капилярна порестост 

и ниско водоциментово отношение.  

● Резултатите от проведените изследвания за изменение на 

електропотенциала на армировъчната стомана показват, че рискът от корозия на 

стоманата при СВЯБ се намалява значително, особено с увеличаване на 

дебелината на бетонното покритие над 2-3 cm. След направения анализ бе 

установено, че независимо от вида на агресивната среда, получените резултати за 

двата изследвани състава са сходни. От всички получени резултати се установява, 

че редукцията на електропотенциала е изключително  ниска и не води до нива 

определящи интензивна корозия на носещата армировка.  

Изводи към гл. VII - 

●  В резултат на изследването се установява, че  устойчивостта на изтриване 

е най-висока при състав О (състава с едрозърнестата матрица), последван от 

състав В (съставът с дребнозърнестата матрица и наличие на полипропиленови 

влакна). Изтриваемостта при тези два състава се класифицира от клас А3. 

Устойчивостта на изтриване на състав А е по-ниска и се класифицира с клас  А6. 

В резултат на изследването може да се направи извод, че съставите на СВЯБ дори 
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и след третиране с агресивни среди, покриват високи изисквания към 

устойчивостта на изтриване за подови настилки. Добавянето на полипропиленови 

влакна и ЕДМ повишава съществено устойчивостта на изследваните СВЯБ  на 

изтриване. 

Изводи към гл. VIII -  

● ДТА диаграмите, отчетени от контролите на едро и дребнозърнестия 

състав, значително се различават от техните третирани с агресивна среда аналози. 

Като цяло интензивността на ендо и екзоефектите е много по-малка при 

третираните състави, в сравнение с тази при техните контроли. За разлика от 

контролите, при третираните проби от изследваните състави (А и О) се наблюдава 

почти еднакво  поведение,  независещо от степента на агресивност на 

въздействащата агресивна среда. 
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Глава VI. Приноси 

Приносите на дисертационния труд имат научно-приложен и приложен 

характер.  

Първо. В проведеното изследване са установени функционални 

зависимости между различни микроструктурни параметри (интегрална порестост, 

среден размер и разпределение на откритите пори) и хидро-физични 

характеристики на СВЯБ (водопопиваемост, капилярна водопопиваемост и 

мразоустойчивост), което създава теоретични предпоставки за дефиниране на 

високата дълготрайност на тези бетони в условията на различни по вид и 

концентрация агресивни среди. 

Второ. Определени са основните якостни и деформационни 

характеристики на различни по вид СВЯБ, необходими за проектиране на 

строителни конструкции от тези бетони, като е проследено тяхното изменение в 

условията на действие на различни по вид и концентрация агресивни среди. 

Установено е, че познати функционални зависимости, валидни за обикновените и 

високоякостни бетони, не са приложими или са ограничено валидни за СВЯБ. 

Трето. За първи път, с помощта на метода на планирания експеримент, са 

установени аналитични зависимости между електропотенциала на армировката в 

СВЯБ и основни фактори, определящи  корозионната устойчивост на стоманата, 

когато тези бетони са изложени на продължително въздействие на различни по 

вид и концентрация агресивни среди. 

Четвърто. Установено е влиянието на продължителното въздействие на 

различни агресивни среди върху устойчивостта на изтриване на СВЯБ и са 

предложени ефективни мерки за нейното повишаване, с оглед прилагане на СВЯБ 

при изпълнение на настилки и репарационни покрития.  

Пето. Настоящата дисертационна работа допринася към по-широкото 

прилагане на СВЯБ в България и към постигане на устойчиво строителство, тъй 

като доказва повишената дълготрайност на СВЯБ при различни, включително, 

сурови експлоатационни въздействия, водеща до намаляване на разходите за 

поддръжка и рехабилитация на съоръженията, а оттам - по-малък натиск върху 

околната среда. 
 

  Насоки за бъдещи изследвания 

- Изследване влиянието на различните видове дисперсна армировка 

(стоманени и полипропиленови влакна) върху поведението на СВЯБ, след 

третиране с различни по вид и концентрация агресивни среди; 

-  Изследване поведението на СВЯБ при въздействие на въглероден диоксид 

относно дълготрайността.  

-  Изследвания върху огнеустойчивостта. 
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