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Abstract:  

Determining the strength of concrete at an early age is one of the important factors in 

planning the implementation of construction. The strength characteristics of concrete depend on 

its composition, age and curing temperature. It is known that there is a direct relationship 

between temperature and the rate of hydration of cement. In the world practice different methods 

are used, taking into account the simultaneous effect of the curing time and the temperature on 

the increase of the concrete strength – known as strength-maturity relationship.  

In this paper, the results of pilot laboratory tests for the Bulgarian construction practice, 

performed in order to determine the strength-maturity relationship of a specific concrete mixture 

are presented. Based on the obtained results, the strength-maturity relationship of the concrete 

and respectively the dependence between the compressive strength and the temperature-time 

factor have been established. In addition, to verification of the established relationship, a 

samples cured in atmospheric conditions was investigated. Some conclusions regarding the 

possibility of applying the thus strength-maturity relationship to predicting the strength of 

concrete in structures are made. 

Keywords: concrete, strength, maturity concept 

                                                
1 Лъчезар Хрисчев, доцент, катедра „Технология и механизация на строителството“, Строителен факултет, 

УАСГ, гр.София П.К. 1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 Б1046, E-mail: l.hrischev@abv.bg; 

Lachezar Hrischev, Assoc. Prof., Department “Technology and mechanization of construction, Faculty of Civil 

Engineering, UACEG, Sofia 1046, 1 Hr. Smirnenski Blvd. B1046, E-mail: l.hrischev@abv.bg.  
2 Иван Ростовски, доцент, Катедра„Строителни материали и изолации“, Строителен факлутет, УАСГ, гр. 

София П.К.1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 A303, E-mail: i_rostovsky@abv.bg;  

Ivan Rostovsky, Assoc. Prof., Department “Building materials and insulations”, Faculty of Civil Engineering, 

UACEG, Sofia 1046, 1 Hr. Smirnenski Blvd. B1046, E-mail: i_rostovsky@abv.bg.  
3 Иван-Александър Цонев, студент, Катедра „Технология и механизация на строителството“, Строителен 

факлутет, УАСГ, гр. София П.К.1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 A303, E-mail: conev_ivan.95@abv.bg;  
Ivan-Aleksandar Conev, student, Department “Technology and mechanization of construction”, Faculty of Civil 

Engineering, UACEG, Sofia 1046, 1 Hr. Smirnenski Blvd. A303, E-mail: conev_ivan.95@abv.bg. 
4 Виктор Николов, инж., докторант, Катедра „Технология и механизация на строителството“, Строителен 

факлутет, УАСГ, гр. София П.К.1046, бул. „Христо Смирненски“ №1 A303, E-mail:viktor.nikolov.93@abv.bg;  

Viktor Nikolov, eng, Ph.D student, Department “Technology and mechanization of construction”, Faculty of Civil 

Engineering, UACEG, Sofia 1046, 1 Hr. Smirnenski Blvd. A303, E-mail: viktor.nikolov.93@abv.bg; 

338



 XI International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 10-12, 2020, Varna, Bulgaria 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Определянето на якостта на бетона и нейното изменение в ранна възраст е един от 

важните фактори при планиране изпълнението на строителството. Изследването на 

кинетиката на якостта дава възможност да се оптимизират строителните операции и да се 

създават икономически ползи. 

В строителната практика се прилагат значителен брой разрушителни и индиректни 

(безразрушителни) методи за оценка на якостта на бетона на място – в конструкции и 

готови елементи от бетон. Някои от методите са относително прости, а други изискват 

специализирано оборудване. Част от методите са стандартизирани, като европейски (и 

национални) стандарти, и се прилагат успешно в българската строителна практика за 

установяване на актуалната якост на бетона в различни строителни конструкции [1-5]. 

Алтернативна възможност за определяне на якостта на бетона в конструкциите е 

използването на температурно-времевата аналогия. Идеята възниква за първи път през 40-

те години на ХХ век в Англия, като е търсена процедура, която да отчете едновременното 

действие на времето и температурата върху нарастването на якостта на бетона [6]. 

Известно е, че якостта на бетона зависи от неговия състав, възраст, температура на 

отлежаване и др. Добре позната е връзката между температурата и скоростта на 

хидратация на цимента, която от своя страна дава възможност за изразяване на якостта 

във функция на комбинирания ефект на времето и температурата [7].  

Към настоящия момент в световната практика се използват редица 

стандартизирани методи, отчитащи едновременния ефект на продължителността на 

отлежаване и температурата върху нарастването на якостта на бетона. Някои действащи 

стандарти, използващи основните принципи на температурно времевата аналогия са: в 

САЩ - ASTM C 1074; в Чили - NCh 3565; в Нидерландия - NEN 5970; в Турция - TS 13508 

и др. У нас метода не е въведен с конкретен български стандарт. Но въпреки това, 

съгласно БДС EN 13670, подробните оценки на развитието на характеристиките на бетона 

може да се основават на няколко различни метода, единия от които е именно изчисляване 

на зрелостта чрез измерване на температурата на бетона [8]. За температурно времевата 

аналогия при бетона се споменава и в други нормативни документи като БДС EN 13791 и 

БДС EN 13369. Методът все още не е популярен в България, като отделни изследвания са 

представени в [7] и [9]. Това изисква неговото по-детайлно анализиране, с цел 

внедряването му и в българската строителна практика.  

Едни от най-популярните в световен мащаб методи, базирани на температурно 

времевата аналогия са стандартизирани в ASTM C 1074 [10]. Съгласно стандарта, 

процедурата по определяне на якостта на бетона се извършва в два етапа: 1) лабораторни 

изпитвания за установяване на температурно времевата аналогия и 2) последващо 

измерване на температурата в конструкциите, с цел изчисляване на якостта, въз основа на 

определените вече зависимости.  

Целта на изследването, предмет на настоящата разработка е определяне на 

температурно-времевата аналогия на конкретен замес бетон и съответно зависимостта 

между якостта на натиск и температурно-времевия фактор. 

 

2. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО АSТМ С1074 

За целите на настоящото изследване е прието да се работи с процедурите, 

дефинирани в ASTM C 1074 „Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the 

Maturity Method” [10]. 

Съгласно [7] температурно-времевият фактор (maturity) се дефинира като: 
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0

( ) ( )

t

M t f T dt                                                                     (1) 

Където: 

f(T) е температурната функция. 

 

Най-често използваните температурни функции  f(T) в уравнение (1) са на Арениус 

(Arrhenius) и Нурс-Саул (Nurse-Saul), като ASTM C 1074 [10] допуска използването и на 

двете. 

2.1. Функция на Нурс-Саул (Nurse-Saul) 

Съгласно стандарта, уравнението за температурно времевия фактор е следното: 

 
*

0

0

( ) ( ).
t

a

t

M t T T t


                                                                      (2) 

 

Където: 

M(t) – Tемпературно-времеви фактор (
0
С.hrs), (

0
С.days); 

Ta – средна температура на бетона за времевия интервал, t (
0
С). 

T0 – температура, при която се приема, че хидратацията на цимента затихва (
0
С). 

t* – възраст на бетона по време на изпитване на якостта (hrs), (days); 

 t – времеви интервал (hrs), (days). 

2.2.  Функция на Арениус (Arrhenius) 

Известен като метод на еквивалентна възраст, функцията на Арениус е разработена 

като алтернатива на функцията на Нурс-Саул в опит да се разработи по-прецизен модел.  

Едно ограничение при този метод е, че разработването на този подход дава сложно 

уравнение, което е по-трудно да се приложи от обсъждания по-рано подход на Нурс-Саул. 

Функцията на Арениус зависи от използването на абсолютна температура (K) и енергия на 

активиране (Е), което прави използването му неудобно [7].  

Съгласно ASTM C1074 [10] функцията на Арениус се дава от: 

 
1 1* [ ]

0

.a

t Q
T Ts

e

t

t e t
 



 
  

  
                                                                    (3) 

Където: 

te – еквивалентна възраст на бетона (hrs); 
 t – времеви интервал (hrs), (days); 

t* – възраст на бетона по време на изпитване на якостта (hrs), (days); 

Ta – средна температура на бетона за времевия интервал, t (K); 

Ts – определена (стандартна) температура (K); 

Q – енергията на активация (Е), разделена на универсалната газова константа (R). 

ASTM C 1074 определя стойността на стандартната температура Ts да е 20
0
С, което 

се равнява на 293K (0
0
С = 273К). Универсалната газова константа (R) е със стойност 

8,3144 J/mol.K. Енергията на активиране (R) може да бъде получена съгласно 

зависимостите дадени в [10]. 
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3. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕВАТА АНАЛОГИЯ НА БЕТОНА 

В тази точка се дискутират апаратурата, пробните тела, измерването на 

температурата, определянето на якостта на натиск на бетона и процедурата за 

установяване на температурно-времевата аналогия съгласно ASTM C1074 [10].  

Използваната в настоящото изследване бетонна смес е произведена в 

бетоносмесителен цех, в условията на функционираща система за производствен контрол, 

като проектния клас на бетона е С20/25. Компонентите на бетонната смес, съгласно 

рецептурния състав на фирмата производител, са както следва: цимент клас 52,5 R, едър 

добавъчен материал с две фракции 4/11,2 mm и 11/22.4 mm, пясък – фракция 0/4 и 

пластифицираща химична добавка в количество1% от масата на цимента. 

3.1. Апаратура 

Съгласно ASTM C 1074 е необходимо устройство, което да следи и показва 

температурата на бетона като функция на времето. В настоящото изследване се използват 

дигитални термометри със сонда. Те са удобни за употреба в лабораторни и в обектови 

условия за точното измерване на температурата на околната среда и в пробните тела. 

Термометърът може да се използва на закрито и на открито. Дисплеят има възможност да 

показва три функции – часовник, вътрешна и  външна температура. Измерената 

температурата е в °С. Диапазонът на отчитане е между -50
0
С и +50

0
С с точност ± 1

0
С с 

резолюция 0,5
0
С. 

3.2. Опитни образци 

Първите стъпки при изготвянето на пробните тела са подготовката и напълването 

на кофражните форми 15/15/15 cm. Върху вътрешните повърхности на формата следва да 

се нанесе тънък филм кофражно масло. Положената бетонна смес се уплътнява веднага 

след напълването на формата така, че да се осигури пълно уплътняване без прекомерно 

разслояване и отделяне на циментова паста. Всеки пласт се уплътнява с иглен вибратор 

(вж. фигура 1) [11-13]. 

 

 
Фигура 1. Полагане и уплътняване на бетонната смес в стандартни кофражни форми. 

 

Пробните тела се оставят в кофражната форма за най-малко 16 часа, при 

температура (20 ± 5)° С, като се предпазват от удар, вибрации и изсушаване. След 

декофрирането пробните тела отлежават във вода с температура (20± 2)°С в първите 7 

дни, след което  се изваждат и отлежават на сухо в лабораторни условия при температура 

(20±5)°С.  

3.3. Определяне на температурата 

Температурата се определя с помощта на измервателните уреди, представено в 

т.3.1. Сондите се монтират в две бетонни кубчета (фигура 2). ASTM C 1074 [10] 

допълнително уточнява, че сондите трябва да бъдат инсталирани в рамките на 15 mm от 

центъра на куба.  
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а) б) в) 

Фигура 2. Монтиране на сондите в пробните тела съгласно ASTM C 1074 

а) процедура по поставяне на сондите; б) опитни образци с монтирани сонди;  

в) местоположение на монтираните сонди в опитните образци. 

 

3.4. Определяне на якостта на натиск на бетона 

Пробните тела се натоварват на машина за изпитване на натиск до разрушение. 

Максималният товар, издържан от пробното тяло, се записва и се изчислява якостта на 

натиск на бетона. Преди поставянето на пробното тяло на машината за изпитване се 

изтрива излишната влага от неговите повърхности. Почистват се натоварващите 

повърхности на машината за изпитване и се отстраняват всякакви свободни частици или 

други чужди материали от повърхностите на пробното тяло, които ще бъдат в контакт с 

плочите на машината. Кубичните пробни тела се разполагат така, че товарът да се прилага 

перпендикулярно на посоката на изливането [13-14]. 

Кубовата якостта на натиск (fc,cube)  при изпитване на стандартни бетонни пробни 

тела, се изчислява с точност 0,1 MPa, по следната формула: 

 

                        , .c cube f sf
F

K K
A

       (4) 

Където: 

fc,cube – кубова якост на натиск на пробата, (МРа), (N/mm
2
); 

F – максималната сила, при която е настъпило разрушаването на пробата, (N); 

A – площта на напречното сечение, върху която действа силата, (mm
2
); 

Kf – корекционен коеф. за влиянието на формата и размерите на пробното тяло; 

3.5. Процедура за определяне на температурно-времевата аналогия. 

Стандартът ASTM C1074 [10] препоръчва да се използват цилиндрични пробни 

тела при изпитването. В настоящото изследване обаче се използват кубчета, предвид на 

това, че именно такива са характерни за българската строителна практика. Работи се по 

следната процедура: 

- приготвят най-малко 15 кубчета съгласно БДС EN 12390-1 [11];  

- монтират се температурните устройства в поне два образеца на разстояние до ± 15 

mm от центровете им; 

- телата се съхраняват под вода или в стая с определена влажност; 

- изпитванията за определяне за якостта на натиск се провеждат на възраст от 1, 3, 

7, 14 и 28 дни съгласно изискванията на БДС EN 12390-3 [14]. Изпитват се по две кубчета 

на всяка определена възраст и се изчислява средната якост на натиск. Ако двата резултата 

се различават с повече от 10% от средната им якост се изпитва трето кубче и се изчислява 

средната стойност от трите резултата; 

- използвайки данните от сензорите се изчислява температурно времевия фактор (с 

функцията на Нурс-Саул) или еквивалентната възраст (с функцията на Арениус) на всяка 
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изпитвана възраст. Освен ако не е указано друго, се използва времеви интервал (Δt) през 

половин час или по-малко за първите 48 часа, след което температурите се регистрират на 

всеки час от температурния запис [10].  

- построява се графична зависимосг между якостта на натиск и температурно-

времевия фактор или респективно между якостта на натиск и еквивалентната възраст. 

Получената крива е отношението якост-температурно времевия фактор, което трябва да се 

използва за оценка на якостта на натиск на бетонната смес, втвърдена при други 

температурни условия [2]. 

3.6. Измерена температура 

В настоящото изследване температурата е измервана всеки ден в продължение на 

28 дни на интервалите дадени в т.3.5. На фигура 3 е представена температурната история 

на бетона в пробните тела, която представлява зависимостта между температурата (
0
С)  в 

стандартизираните пробните тела  и времето на отлежаване (часове). Изчисленият на тази 

база с използването на формула (2) температурурно времеви фактор ΣМ (t), на съответната 

възраст, е представен на фигура 4.  

 

 
Фигура. 3 Температурна история (зависимост температура-време) на пробни тела, 

отлежали в лабораторни условия. 

 

От извършените измервания на температурите прави впечатление, че 

температурите на бетона практически са идентични с тези на околната среда. Това най-

вероятно се дължи от една страна на малките геометрични размери на пробните тела, а от 

друга – на сравнително малкото количество цимент специално за този клас бетон (С 

20/25). Би могло да се очаква, че при други замеси, например с по-голямо количество 

цимент и по-големи габарити на бетонираните елементи, температурата на бетона, 

вследствие на по-голямата екзотермия ще бъде по-висока. Такива резултати, свързани с 

определянето на температурно-времеви зависимости  на супер-високоякостни бетони с 

количество на цимента 440 kg, са представени в [15]. 
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Фигура 4. Зависимост между температурно-времевия фактор Σ М(t) и възрастта на 

пробните тела при Т0 = 0℃. 
 

3.7. Определяне на якоста на натиск 

Якостта на натиск е определена на възраст 1, 3, 7, 14 и 28 дни, съгласно 

изискванията на БДС EN 12390-3. Получените резултати са представени графично на 

фигура 5. От фигурата e видна кинетиката на нарастване на якостта на натиск на бетона 

през периода на изпитване, като съвсем очаквано, в първите няколко дни нарастването на 

якостта е по-интензивно. На 28-мия ден е достигната якост от 33,64 MPa. Якостта на 

бетона на различна възраст, отнесена към якостта на 28 ден е както следва: на възраст 1 

ден – 11 % от якостта на 28 ден;  на възраст 3 дни – 53 % от якостта на 28 ден; на възраст 7 

дни – 64 % от якостта на 28 ден; на възраст 14 дни – 78 % от якостта на 28 ден. 

Определените якости са сходни на такива, извършвани при изследвания за подобни 

класове бетон [16].  

 

 
Фигура 5. Кубова якост на натиск при изпитване на пробни тела на възраст 1, 3, 7 ,14 и 28 

дни. 
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3.8. Математически модели за определяне на зависимостта между якостта и 

температурно-времевия фактор 

Най-често използваните модели за прогнозиране на якостта са три - логаритмичен, 

хиперболичен и експоненциален. От тези модели се анализират данните и се предлага най-

подходящият модел. Счита се, че логаритмичният модел е най-простият и въпреки 

ограниченията му той може да се ползва, тъй като е достатъчно точен. Една често 

използвана зависимост е именно изразяване на якостта в линейна функция от логаритъма 

на температурно времевия фактор [10]. 

В настоящото изследване, въз основа на получените данни за якостта и 

температурно-времевия фактор (представени на фиг. 4 и фиг. 5) е изведена  

логаритмичнaта зависимост (5). Именно това уравнение (зависимост) следва служи за 

бъдещо прогнозиране на якостта на натиск на бетона в конструкциите, в даден момент от 

време (фигура 6).   

 

8,0948.ln( ) 43,689S M                                            (5) 

Където: 

43,689 – якостна константа (MPa); 

8,0948 – константа на температурно времевия фактор (MPa/
0
С.hrs) или (MPa/hrs). 

 

 
         Фигура 6. Зависимост между якостта на натиск и температурно-времевия фактор с 

използване на функцията на Нурс-Саул.  

 

На фигура 6 е представена корелационната зависимост между двете величини. В 

случая тя е изразена с коефициента на детерминация  R
2
. Когато стойността на 

коефициента е в диапазона от 0,8 до 1, то корелацията може да се оцени като много 

висока. В случая R
2
=0,97, следователно е налице много висока корелационна зависимост 

межди температурно-времевия фактор и якостта на натиск на бетона. 

 

4. ВЕРИФИЦИРАНЕ НА МОДЕЛА И СРАВНЕНИЕ НА ИЗЧИСЛЕНАТА 

ЯКОСТ С ЯКОСТТА НА ПРОБНИ ТЕЛА ОТЛЕЖАЛИ НА МЯСТО 

Съгласно т. 9.5.4 на ACTM 1074 [10], един от възможните методи за 

потвърждаване на изчислената якост на бетона и съответно адекватността на модела е с 

използване на пробни тела отлежали на място. Стандартът регламентира, че получените 
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от изпитванията резултати трябва да се сравнят с изчислените. Ако разликата постоянно 

превишава 10% следва да се определи нова температурно-времева зависимост. 

В настоящото изследване, това изискване е използвано за верифициране на модела 

и проверка адекватността на определената температурно-времева зависимост. За целта са 

изработени пробни тела, с размери 15/15/15 cm съгласно БДС EN 12390-1 – отлежаващи 

при атмосферни условия.  

В две от кубчетата са монтирани температурните устройства на разстояние до  ± 15 

mm от центровете им съгласно ASTM C1074 . Пробните тела са декофрирани и са 

оставени да отлежават при атмосферни условия на 18-ия час от полагането на бетонната 

смес в кофражните форми. Зависимостта температура-време за тези пробни тела е дадена 

на фигура 7. 

 

 
         Фигура 7. Температурна история (зависимост температура-време) на пробни тела, 

отлежали на място при атмосферни условия. 

 

Анализирайки резултатите представени на фигура 7 е видно, че температурата на 

бетона следва температурата на околната среда (въздуха), при която са отлежавали 

пробните тела. Предвид на това, че опитните образци са отлежавали на слънце, в часовете 

с най-голяма слънчева радиация и при слънчево време, температурата на бетона е с 

температура по-висока от температурата на въздуха. Това показва, че при образци с малки 

размери, температурата на бетона се влияе в голяма степен както от температурата на 

околната среда, така и от интензивността на слънчевата радиация. 

Якостта на натиск е определена на възраст 1, 3, 7, 14 и 28 дни съгласно БДС EN 

12390-3. Получените резултати са представени на фигура 8. С цел сравнение, на същата 

фигура са дадени и резултатите от определената якост на натиск на пробни тела, отлежали 

в лабораторни условия (представени също и в т. 3.7). 

От представените резултати е видно, че на 28-мия ден, пробните тела отлежали при 

атмосферни условия са достигнали якост от 29,97 MPa, която е по-ниска от якоста на 

пробните тела отлежали в лабораторни условия. Въпреки това определените стойности на 

якостта на натиск на отлежалите при различни условия пробни тела не се различават 

съществено (разликите са от порядъка на 3,7%÷10,9%). Сравнително близките резултати 

биха могли да се обяснят с това, че температурната разлика на отлежалите при различни 

условия пробни тела не е много голяма. 
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Фигура 8. Кубова якост на натиск при изпитване на пробни тела, отлежали в лабораторни 

и атмосферни условия на възраст 1, 3, 7, 14 и 28 дни  

 

С получената в т.3.8 логаритмична зависимост (5) се изчислява якостта на натиск 

на бетона, съгласно АSTM С 1074 [10].  Сравнение на изчислената съгласно АSTM С 1074 

и експериментално определената съгласно БДС EN 12390-3 якост на бетона е представено 

на фигура 9. 

 

 
Фигура 9. Якост на натиск на пробни тела изчислена съгласно АSTM С 1074 и 

експериментално определена съгласно БДС EN 12390-3 

 

От сравнението на резултатите за изчисляване на якостта на натиск с 

температурно-времевата аналогия от една страна и определената чрез разрушаване на 

образците якост от друга е видно, че не е налице постоянна разлика в резултатите със 

стойност повече от 10%. Същите са със стойности в диапазона от 3,5% до 10,3%. Това 

дава основание да се заключи, че така определената температурно-времева зависимост е 

коректна и модела е адекватен. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Това изследване разглежда методиката, която може да се прилага за установяване 

на температурно-времевата аналогия на бетона. От получените резултати може да се 

направи извод, че функцията на Нурс-Саул е сравнително лесен начин за прилагане на 

температурно-времевата аналогия и също така дава достатъчно точни резултати, особено 

в ранна възраст. Налице е висока корелация на определената логаритмична зависимост  за 

прогнозиране на връзката якост – температурно-времеви фактор.   

Извършеното допълнително изследване на пробни тела отлежали при реални 

атмсферни условия потвърждава адекватността на модела, поради това, че няма постоянни 

разлики по-големи от 10% в изчислената и определената якост на натиск. Следователно 

така установената зависимост между якостта на натиск и температурно-времевия фактор, 

за този конкретен рецептурен състав, може да се прилага за определяне и изчисляване на 

якостта на бетона в конструкциите. 

Разликите в определената якост на натиск, съгласно БДС EN 12390-3, на пробните 

тела отлежавали при различни от лабораторните условия е от порядъка на 3,7% ÷10,9%. 

Сравнително близките резултати биха могли да се обяснят с това, че температурната 

разлика на отлежалите при различни условия пробни тела не е много голяма. 

Може да заключи също, че температурата на пробните тела, отлежали при реални 

атмсферни условия се влияе в голяма степен от условията на средата - околната 

температура, слънчевата радиация и др. 
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