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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно
жури от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ на заседание на
катедрен съвет, проведено на 14 септември 2020 г.
Дисертационният труд е с обем от 120 страници и се състои от
увод, 3 глави и заключение, 58 фигури, 16 таблици, списък на публикациите
по дисертационния труд и три приложения. Списъкът на литературните
източници се състои от 102 заглавия на български, руски и английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка
в катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои
на 15 декември 2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Ректората на
ВСУ „ Черноризец Храбър“ на заседание на научното жури. Материалите
по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на
катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при Архитектурен
факултет, стая А-226 при секретаря на катедрата.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
I.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Бетонът е един от основните строителни материали,
намиращи широко приложение в съвременното строителство.
Годишното потребление на бетон в света е над 10 пъти над това от
стоманата. В строежите се използва два пъти повече бетон в
сравнение с всички други строителни материали, взети заедно.
Отнесено за всеки човек на земята потреблението на бетон е
около три тона годишно, което го прави вторият след водата
най-консумиран материал от хората.
Няма съмнение, че в близко бъдеще бетонът ще остане
основния конструкционен строителен материал. Един от главните
недостатъци на бетона е голямото количество въглероден диоксид
(CO2), отделен при всички етапи на производство и приложение. Той
е отговорен за 4–8 % от световното производство на CO2, като само
въглищата, нефта и газа са по-големи източници на парникови
газове. Преодоляването на това вредно въздействие на бетона на
околната среда се търси в намаляване количеството или пълното
заместване на циментовия клинкер, на който се дължат половината
от емисиите на CO2 на бетона. Това налага изследването на
алтернативни материали, които да позволяват заместване на част от
масата на цимента в бетоновите разтвори. Такива са различни видове
минерални добавки, които подобряват свойствата на бетона и
улесняват в голяма степен строителните процеси. Доказано е, че
добавките са един модерен и технологичен начин за постигане на
по-добри показатели на сместа и готовия бетон. С употребата на
добавки се подобрява обработваемостта на сместа и се намалява
разслояването на отделните компоненти. Минералните добавки за
бетон са вещества, с добавянето на които се намалява разходът на
цимент в бетонната смес.
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Актуалността на дисертационната работа се обуславя от
необходимостта от производство на леки топлоизолационни
строителни материали от минерали от бреговете на Черноморския
басейн.
Предмет на дисертационната работа е възможността за
производство на леки строителни материали с добри
топлоизолационни свойства и ниска себестойност от минерали от
Черноморския басейн.
Обект на дисертационния труд е структурирането на леки
строителни материали с много добри топлоизолационни
характеристики.
Целта на дисертационната работа е създаването на условия
за производство на:
 леки запълнители на конструкционно-топлоизолационни
бетони с обемна плътност до 1200 kg/m3 и коефициент на
топлопроводност λ=0,08 ÷ 0,14 W/m.°K;
 топлоизолационни материали и продукти с обемна плътност
до 1200 kg/m3 и коефициент на топлопроводност
λ = 0,07÷0,09 W/m. °K .
Задачите на изследването са:
Да се проследи историческото развитие на технологиите за
производство на аналози с търсените целеви свойства – пеностъкло и
керамзит;
Да се анализира структурата на подобни технологии ;
Да се установят закономерностите и
тенденциите в
развитието на тези технологии чрез проучване на българския и
световния опит в създаването им;
Да се синтезират най–добрите страни на производството-
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като технологичност и най-ниска себестойност на продукцията за
създаване на условия за производство на иновативни строителни
материали от минерали от Черноморския басейн.
Да се произведат опитни лабораторни образци, като
се изследват техните механични и топлоизолационни свойства и се
оптимизира тяхната структура на базата на сравнителния анализ на
характеристиките им със строителни продукти с подобни целеви
свойства.
Ограничения на проблемния обхват на изследването:
Изследването обхваща възможностите за производство на
строителни материали от минерали (силициеви породи и
диатомитни глини) само от бреговата надводна част на
Черноморския басейн.
I3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
За постигане на основната цел и за изпълнение на
поставените задачи в дисертационния труд, като се има
предвид специфичната характеристика на предмета на изследване,
се използват предимно възможностите на метода на подобието на
характеристиките, методите за структурен анализ, метода на
експериментални изследвания и числен анализ на резултатите,
метода на сравнението и метода на експертната оценка.
II.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е с обем от 120 страници и се състои от
увод, 3 глави и заключение, 58 фигури, 16 таблици, списък на
публикациите по дисертационния труд и три приложения. Списъкът
на литературните източници се състои от 102 заглавия на български,
руски и английски език.
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
УВОД
Във увода е изтъкнато, че България е на последно място в
Европа по производство на топлоизолационни материали за
строителството и техниката. Производството на топлоизолационни
материали е незапълнена ниша от пазара на строителни материали.
Предлаганите строителни продукти са основно внос или
произведени от наши фирми по чужда технология и с вносни базови
материали, което увеличава себестойността им.
Посочено е, че бетонът е един от най-масово използваните
строителни материали. Свойствата на бетона могат да се изменят в
широки граници, като същевременно от него могат да бъдат
произвеждани топлоизолационни изделия с различни размери,
форми и предназначение. Въпреки тези предимства набавянето на
суровини и производството на цимент за бетон е индустрия, която
използва значителни количества енергия, генерираща огромни
количества въглероден диоксид (CO2), изхвърляни в атмосферата.
Само бетонът е отговорен за около 7 % от въглеродните емисии в
света по данни на Международната агенция за енергия (МАЕ) [3].
Това налага търсенето на алтернативни материали, които да
позволяват заместване на част от масата на цимента при направата на
топлоизолационни бетони и циментови композитни материали. Част
от тези материали са активните леки минерални добавки от естествен
произход от бреговете на Черноморския басейн. Развитието на
строителните технологии е предпоставка за разработването и
внедряването на различни видове минерални добавки, които
подобряват свойствата на бетона и улесняват в голяма степен
строителните процеси. В процеса на добавяне на минерални
суровини може да се постигне намаляване на съсъхването,
ускоряване набирането на якост, както и намаляване на
водопропускливостта. Въз основа на съществуващите данни за
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свойствата на изходните компоненти на добавките е възможно
създаването на нови композитни строителни материали с подходящи
целеви характеристики, съобразени с предвидените условия на
експлоатация. Това е предпоставка за извършване на анализ на
технологиите за производство на леки строителни материали с
добри топлоизолационни свойства.
ПЪРВА ГЛАВА
АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКИ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С ДОБРИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
СВОЙСТВА

В първа глава на дисертационния труд е подчертано, че
зараждането на научния проблем е свързано с развитието на
технологиите за получаване на строителен материал с много добри
топлоизолационни свойства и ниско обемно тегло, като пеностъкло,
циментови композити, получени с използване на минерални добавки
и керамзит, представляващи аналози с търсените целеви свойства.
1.1. Развитие на технологиите за производството на
пеностъкло.
Посочено е, че пеностъклото като изолиращ материал
притежава висока химическа устойчивост, механична якост, звукова
и температурна устойчивост [7]. То не се разрушава при
въздействието на атмосферните условия, не гори, не дими и запазва
механичните и топлоизолационните си свойства при температури до
600 °С. Пеностъклото превъзхожда подобните известни материали
по отношение на коефициент на топлопроводност, механична якост
и влагопоглъщане в комбинация. Изработената от пеностъкло
топлоизолация притежава висока себестойност и експлоатационна
устойчивост, не изисква чести ремонти, които са характерни за
останалите изолационни материали.
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Констатирано е, че в настоящият момент все по-остро се
проявява необходимостта от снижение на себестойността на
топлоизолационното блочно пеностъкло при запазване на високото
качество на продукта, проявяващо се в надеждна и постоянна
структура на пеностъклото с хомогенна дребнопориста структура,
съдържаща пори с напълно затворена форма за сметка на
енергоспестяването на производството и снижаване стойността на
технологичното оборудване, необходимо за оптимизиране на
промишленото производство.
1.2. Технологии за производство на циментови
композити с използване на минерални добавки.
Изтъкнато е, че композитния материал (наричан още
композиционен материал или накратко композит) е материал,
направен от два или повече съставни материала със значително
различни физични или химични свойства, които заедно изграждат
материал със свойства, различни от тези на отделните компоненти.
Отделните компоненти остават единични и различими в
завършената структура.
Посочено е, че минералните добавки за циментови
композити са финно смлени неорганични материали, които се
добавят към бетонните смеси или разтвори с различни цели:
• Повишаване на физико-механичните показатели на
композита;
• Намаляване на обемното тегло;
• Подобряване на обработваемостта;
• Повишаване на химичната устойчивост на втвърдения бетон;
• Увеличаване на топлоизолационните характеристики на
композита.
Основен критерий, по който се класифицират минералните
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добавки е тяхната химическа активност. Според нея те се
класифицират както следва:
• Инертни (минерални добавки от I вид).
Те не взаимодействат с продуктите на хидратация на
портландцимента. Допринасят за увеличаване на количеството на
циментовата паста в състава на строителните етони и разтвори.
Използват се основно за подобряване на технологичните свойства на
циментовите композити.
• Активни (минерални добавки от II вид).
При тях има ясно изразено химично или физикохимично
Взаимодействие с продуктите на хидратация, основно с калциевия
хидроксит CaO2.nH2O (портландит), който се получава по схемата:
2(3CaO.SiO2) + 6H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2
2(2CaO.SiO2) + 4H2O = 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2

(1.1)
(1.2)

Реагирайки с активните минерални добавки, калциевият
хидроксид се трансформира в практически неразтворими калциеви
хидросиликати и хидроалуминати (циментов гел):
Ca(OH)2 + активна минерална добавка = C-S-H гел
(1.3)
Посочената химична реакция е известна под името
„пуцоланова“
Едно от важните технологични свойства на циментовите
композити
с минерални добавки, характеризиращо тяхната
обработваемост е консистенцията им. Това е причината
водопотребността на изследваните разтвори да се оценява по БДС
EN 1015-3. Пуцолановата активност на свързващото вещество, което
представлява комбинация от цимент и минерални добавки, се
определя по стандарт ЕN БДС EN 196-5. Определянето на топлината
на хидратация на циментовите композити се провежда по
полуадиабатен метод, съгласно стандарт БДС EN 196-9.
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1.3. Развитие на технологиите за производството на керамзит
Керамзитът е екологично чист изолационен продукт. За
производсвото му са нужни само естествени природни материали.
Суровата глина се пречиства, раздробява и изпича в цилиндрични
ротационни пещи. Термичната обработка е кратка, но интензивна –
около 1100 °С до 1200 °C. При това „шоково обгаряне” наличните в
глината органични елементи изгарят и керамзитовото топче се
издува като образува здрава външна обвивка. Това което превръща
керамзита в незаменим материал, е неговата вътрешна структура и
физико – химичните му свойства. Гранулата е изградена от
многобройни въздушни пори, отделени една от друга с тънки стени.
Външната
керамична
обвивка
е
плътна
и
здрава.
Микропорите едновремнно топлоизолират и акумулират топлината
като поглъщат шума и позволяват на парите свободно да
преминават. Материалът се отличава с висока механична
устойчивост на натиск и ниско обемно тегло. Някои от
характеристиките на керамзит са представени в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Механични характеристики на керамзит на фирма
LECA, Дания
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Гранулите са химически неутрални, без мирис и не реагират
нито с киселини, нито с основи. Отличават се с изключителна
устойчивост на формата тъй като всички статични напрежения са
освободени при термичната обработка. Материалът е биологично
чист и не предоставя среда за развитие на бактерии, насекоми или
гризачи.
Изводи от първа глава
1. Пеностъклото, циментовите композити, получени с използване
на активни минерални добавки и керамзитът притежават уникални
характеристики – малко обемно тегло, нисък коефициент на
топлопроводност, сравнително висока якост на огъване и натиск,
които могат да бъдат взети като целеви свойства за създаването на
нов продукт, съчетаващ техните характеристики.
2. Технологията за производство на леки строителни
топлоизолационни материали следва да съчетава икономичната
технологичност за производство на керамзит, високата
автоматизация на технологията за производство на пеностъкло и
строгата прецизност на количеството на добавяне на минерали,
характерна за производството на циментови композити.
3. Синтезът на трите технологии дава насока за изследване
възможностите за производство и структуриране на иновативни
строителни материали с определени целеви свойства от минерали в
Черноморския басейн.
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ВТОРА ГЛАВА
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНОВАТИВНИ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ МИНЕРАЛИ В
ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН
2.1. Геоложки строеж и палеогеографско развитие на
Черноморския басейн.
Във втора глава на дисертационния труд е посочено е, че
геоложкият строеж на България е изключително разнообразен. На
територията на страната се разкриват разнообразни по състав и
възраст скали подложени на многократна тектонска преработка
(фиг. 2.1).

Фигура 2.1. Тектонска схема на България

13

Подчертано е, че това многообразие от различни по състав и
възраст скали и разнообразни палеогединамични обстановки е
предпоставка за наличието на разнообразни по вид и произход
минерални суровини. Най-голямо разпространение в Черноморския
басейн са получили кремъчните скали – силицити. Разкрити са
транспортно достъпни запаси от високодисперсни силициеви породи
Една част от тези минерали са се образували по химичен
начин чрез утаяване на дъното на черноморския басейн като
трепели, опоки, силкрети, гейзерити и др., съдържащи примеси на
черупки от кремъчни организми. На цвят са сиви, сивобели, на
твърдост - меки, подобни на креда или каолин – фиг. 2.3.

Фигура 2.3. Трепели от находището в с. Припек, обл. Варненска
Друга част от тези минерали са се образували по биогенен
начин, както следва:
• диатомити – изградени от скелетите на клетъчни водорасли
(диатомеи), леки, порести, с опалов състав, светлосиви, известни още
като кизелгур, инфузорна пръст;
• радиоларити – слабо циментирани черупки и скелети на
радиоларии, с опалов състав, сиви до тъмносиви на цвят, спонгилити
– с опалов състав, изградени от спикули на гъби със светлосив цвят.
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Констатирано е, че диатомитните глини (кизелгур,
инфузорна пръст) са разпространени между селата Игнатиево,
Припек
и
Слънчево, община Аксаково, област
Варна.
Разработват се само тези около с. Припек. Суровината се употребява
главно за нуждите на циментовия завод в Девня. Налични са големи
количества при добри качествени показатели. Общо в Североизточна
България са установени около 80 млн.т. запаси [57].
2.2. Характеристики на изследваните силицити.
Посочено е, че в лабораторията по литодинамика към
Института по Океанология гр. Варна са направени анализи на
структурата на силицитите. В лабораторията се обработват
седиментните проби, събрани от равнинните и брегови склонове,
извършени са зърнометрични и ареометрични анализи (според
БДС EN 2762). За целта са използвани набор сита с отвори от 5 до
0.063 мм, техническа електронна везна Precisa 320 XT1200C и
пресевна машина Retsch AS 200 control (sieve shaker Retsch AS 200
control).
Констатирано е, че изследваните образци представляват
плътни, крехки, значително напукани кремъчни маси с мидест лом и
стъклен блясък. На цвят са от светло до тъмносиви, и от кремаво
бели до сиво бели. Съдържат организмови останки, представени
главно от спикули от силицоспонгии. Структурата на опаловити
силицити е коломорфна до коломорфно-флуидална. В усредненият
им състав в тегловни процента, главните компоненти са следните:
•
•
•
•

Si

− 95,0 ÷ 97,0 % ;
– 1,35÷1,43 % ;
O – 0,04÷0,19 % ;

MgO – 0,16÷0,25 % ;

CaO – 0,32÷0,34 % ;
Ti - 0÷0,06 % ;
MnO - 0÷0,05 % ;
FeO - 0÷0,16 % .
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Диатомитните глини произхождат от кремъчни водорасли –
диатомеи - фиг. 2.5. Диатомеите представляват едноклетъчен
организъм, вид фитопланктон, които фотосинтезират и произвеждат
кислород.

Фигура 2.5. Снимка на диатомеи от петрографски микроскоп
Геометричното повтаряне на структурата се явява
характерно свойство не само на големите части от скелета на
диатомеите, а и на домолекулярно ниво – фиг. 2.6.

Фигура 2.6. Молекула на силициев диоксид Si
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Обобщени физико-химически свойства на изследваните
образци на фосили от диатомит, обработени в акредитираните по
БДС EN ISO 17025 лаборатории по физика и морска химия към
Института по Океанология, гр. Варна, са приведени в табл. 2.1. [60]:

Таблица 2.1. Обобщени физико-оптически и химически свойства на
фосили от диатомит от находището в с. Припек
Физически и оптически
свойства в обема

Химически анализ в
масови %
10,0

Остатъчни частици при
325-решетъчен екран, %

2,0

89,0

Показател на пречупване

1,43

4,0

Абсорбция на масло (по
метода на почистващата
лопатка), %
Блясък
(по метода на зелен филтър)
Загуба на специфично тегло,
⁄
Относително тегло,
⁄
Площ на относителната
⁄
повърхност,
Среден диаметър на
порите, mkm
Водороден показател

Влага

3,0

Среден размер на частиците

120,00

O

85,00

1,2
1,7

192

CaO

1,4

2,2

MgO

0,6

35,7

O

0,5

1,2

Кристален силициев диоксид
рН

0,5
8,0

2.3. Необходимост от производство на строителни
материали от минерали
Подчертано е, че необходимостта от производство на
енергоефективни строителни материали, които осигуряват високо
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ниво на енергоспестяване, при икономически приемливи разходи за
производство, дълготрайност и екологичност, е належаща.
Черноморският басейн е богат на минерали с изключителни свойства
– диатомити, трепели, опоки. Производството на строителни
продукти от минерали на Черноморския басйн следва да съчетава
технологичността и ниската себестойност на получаване на
керамзит, възможността за производство на продукт с високи
топлоизолационни свойства като пеностъкло и принципната
последователност на производството на циментови композити с
минерални добавки. На фиг. 2.8 е представена принципната
последователност на технологичните процеси за производството на
лек иновативен строителен материал с добри топлоизолационни
свойства.

Фигура 2.8.Принципна последователност на технологичните
процеси
Посочена е последователността на технологичните процеси
на производство на строителни материали от минерали на
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Черноморския басейн, която включва:
1. Рудници за открит добив;
2. Съхраняване и хомогенизиране на изходния материал в депа;
3. Раздробяване на материала;
4. Изсушаване на материала;
5. Доставка;
6. Смилане на материала;
7. Бункер смлени силикатни суровини;
8. Свързващ разтвор в дозиращи тегловни бункери ;
9. Смесител-гранулатор;
10. Разтворител –смесител;
11. Изсушаване на гранулите ;
12. Транспортиране;
13. Тръбни пещи за разпенване на гранулите;
14. Сепариране на разпенените гранули и формоване;
15. Склад готови продукти
На базата на синтеза на трите технологии за получаване на
керамзит, пеностъкло и циментови композити, на применимостта и
съчетаването на основните им процеси (закипяване и изпичане при
високи температури 1100÷1300 °С) и последващите операции –
задържане, охлаждане, формоване и др., се изследват, структурират
и предлагат възможности за получаване на краен строителен
продукт от минерали на Черноморския басейн.
2.4. Лабораторно получаване на опитните образци.
Лабораторната установка позволява вертикално–гравитачно
непрекъснато получаване на слитък разпенен и стабилизиран
материал (по принципа на противотока) от прахообразна шихта на
раздробени силициеви минерали, основно чрез нагряване в средата
на слитъка в работната зона с последващо темпериране. Сферичната
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повърхност се оформя от непрекъснатите подвижни ленти, които се
движат със скоростта на изтеглянето на материала.
Особено важна част от технологичния процес е
разтопяването на минералите. Стопяването се реализира в
нагревателната секция на модела на уредбата, състояща се от 4
части:
 разпенваща част - осъществена от нагревател, разположен в
средата на постъпващия материал;
 стабилизираща разпенената структура част;
 темперираща структурата част;
 охлаждаща част.
Получените гранули са с овална форма с диаметър на
сферичността на зърното от 0,25÷15 mm – фиг. 2.19.

Фигура 2.19. Лабораторни образци от изходния продукт
От изходните гранули са получени лабораторни образци от
циментови композити с размери 100 mm х 100 mm (типови бетонови
блокчета) от лек добавъчен материал от минерали на Черноморския
басейн (ЛДМ) със свързващо вещество цимент (марка CEM I 42.5 R
по БДС EN 197-1 от завод „Титан“ Златна Панега) – фиг. 2.20.
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Фигура 2.20 Лабораторни образци
1-4 - блокчета от циментови композити;
5-6 – изолационни части; 7-8 – гранули с различен диаметър
Направен е подробен структурен анализ на циментовите
композити с минерални добавки в Офиса за трансфер на технологии
на ВСУ „Черноризец Храбър“ (Приложение № 1). Обектът на
изследване е композитно пробно тяло – циментова матрица с лек
добавъчен материал (ЛДМ).

Фигура 2.21. Напречно сечение на пробното тяло а) без
обработка: б) след парафиниране; в) след импрегниране със смола
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Посочено е, че резултатите от структурния анализ показват,
че обемният дял на ЛДМ в композитната смес е в рамките на
40 ÷ 60 %. Разпределението на Л ДМ е относително равномерно.
Лекият добавъчен материал в структурата на композита е с форма,
близка до сфероидалната и с едрина на частиците 1÷15 mm.
Изтъкнато е, че за изследване на структурата са подготвени
три проби - необработена, парафинирана и импрегнирана с
епоксидна смола. Изследването на структурата на ЛДМ е проведено
с използването на четири микроскопски техники - наблюдение в
светло поле; наблюдение в светло поле с косо осветление;
наблюдение в светло поле с поляризирана светлина и наблюдение
в

тъмно поле. Резултатите от микроскопското изследване са

представени на фиг. 2.23.

а
б
Фигура 2.23. Структура на ЛДМ при оптично увеличение х 200
а) импрегнирана със смола проба, наблюдавана в тъмно поле;
б) импрегнирана със смола проба, наблюдавана в светло поле с
поляризирана светлина;
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Изготвянето на циментови композити с лек добавъчен
материал (ЛДМ) от минерали на Черноморския басейн в
лабораторни условия е извършено съгласно стандарт БДС 7567-84
„ Пълнители неорганични порьозни за строителството“ и стандарт
БДС 7567-88, т. 1.13 „Странични примеси“.
Технологичната последователност включва следните
процеси. Към първоначално изготвения циментов разтвор при
непрекъснато разбъркване е добавена фракция от минерали –
трепели и диатомити като надробен материал (с диаметър от 2,5 до
15 мм) до пълно омокряне на тяхната контактна повърхност.
Получената смес е положена в предварително подготвени кофражни
форми с перфорирано дъно, което позволява отделяне на излишната
течна фаза. С цел по-ефективно и ускорено отделяне от системата на
течната фаза и оптимално разпределение на различните фракции
минерали, в обема на образците е приложена вибрационна обработка
чрез поставяне на кофражните форми на вибростенд (до 50 минути).
След
изследване
на
серия
рецептурни
състави
експериментално е установено оптималното количествено
съотношение на използваните компоненти, съгласно стандарти БДС
EN 933-1 и БДС EN 933-2 „Зърнометричен състав“. В табл. 2.2. е
посочен зърнометричния състав на добавките в структурата на
циментовите композити с ЛДМ от минерали на Черноморския
басейн, съгласно стандарт БДС EN 12620/ НА „Зърнометричен
състав“.
Таблица 2.2. Зърнометричен състав на лабораторните образци
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Анализът на структурата на циментовия композит с добавка
на ЛДМ показва следното:
• ЛДМ притежава силно пореста структура като пористостта
на всяка частица е над 90%. Пористостта може да се определи като
затворена клетъчна пористост, която е характерна за
термичноекспандираните материали и за материалите, обработени с
газо- и/или пенодобавки;
• Кухините са с разнородна форма и размерност. Наблюдават
се пори както с кръгло, така и с овално и многоъгълно (най-вече тип
„пчелна кутийка”) сечение. Размерът на порите е от 100 pm до
950 pm, което ги отнася към групата на макропорите;
• Дебелината на вътрешните стени в ЛДМ варира между
5÷10 pm като се наблюдава затворена пористост и в преградите ;
• Наблюдава се добре оформена и непрекъсната контактна
зона между ЛДМ и циментовата матрица (фиг. 2.27), което е
показател за добро омокряне между двата материала.
2.5. Стандарти за изготвяне, изпитване и изчисление на
циментовите композити с лек добавъчен материал на минерали
от Черноморския басейн.
Съгласно „Национални изисквания за деклариране на
експлоатационни показатели на продукти за бетони и разтвори,
включително добавъчни материали в зависимост от предвидената им
употреба“ в дисертационния труд изготвянето, изпитването и
изчисляването на параметрите на циментовите композити се
извършва съгласно посочените стандарти:
 БДС
EN
12620:2002+A1:2008/NA:2017
„Добавъчни
материали за бетон. Национално приложение“;
 БДС 7567-84 „ Пълнители неорганични порьозни за
строителството“;
 БДС 7567-88, т. 1.13 „Странични примеси“;
 БДС EN 13169:2012+A1:2015 „Топлоизолационни продукти“
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 БДС EN 933-1 и БДС EN 933-2 „Зърнометричен състав.
Методи за изпитване/изчисление“;
 БДС EN 12620/ НА „Зърнометричен състав“.;
 EN 196-1 / EN ISO 679 / ASTM C109, C349 / NF P18-11 / UNE
80101 / DIN 1164 / BS 3892 на машината за якостни
изпитанияя “Servo plus evolution Е161- 02N” ;
 БДС EN 206:2013+A1:2016 „Бетон. Спецификация, свойства,
производство и съответствие“;
 БДС EN 12390-2:2019 „Изпитване на втвърден бетон.
2.6. Физико-механични и термични изпитвания на
лабораторните образци.
Проведени са изпитвания на лабораторните образци от
типови блокчета циментов композит на якост на натиск в офиса за
технологичен трансфер на енергийно ефективни материали и
технологии. За целта се използва машина за якостни изпитвания на
бетон COMPRESSION TESTING MASHINE 2000 kN CAPACITI
“Servo - plus evolution Touch Screen Digital System“ - фиг. 2.28.

Фигура 2.28. Изпитвания на циментови композити с ЛДМ
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След обработка на резултатите от експеримента са построени
графиките на изменение на якостните характеристики на натиск.
На фиг. 2.31 представена графиката на изменение на
якостните характеристики на натиск на лабораторен образец № 1, в
течение на времето на изпитването.

Фигура 2.31. Графика на изменение на натоварването във
времето на лабораторен образец № 1
Конкретизирано е,че определянето на основните механични
характеристики за създаването на работната диаграма на натиск се
извършва по методиката [64]. Модула на еластичност на образеца от
циментовия композит, съгласно БДС EN 206-1 се определя от израза:
Е = 9500 (fck.kube + 8)1/3

(2.1)

където: fck.kube – максимална кубова якост на натиск (maximum
strength), от резултатите на изследването;
Посочено е, че за съставяне на работната диаграма на
циментовия композит при нелинеен метод на статическо решение се
ползва зависимостта между напрежения и деформации:
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където:
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)ή

(2.2)

(2.3)

έ - относително скъсяване (деформация) на образеца при начално
натисково напрежение;
έ - относително скъсяване (деформация) на образеца при достигане
на максималното му натисково напрежение;
На фиг. 2.32 е построена работната диаграма на натиск за
лабораторен образец № 1. Тази диаграма изобразява връзката между
напреженията σ при еднократен центричен натиск от
кратковременен товар и относителните деформации на скъсяване ε.

Фигура 2.32. Диаграмата на механичното състояние на натиск на
лабораторен образец № 1
Показано е, че от диаграмата на механичното състояние на
натиск на лабораторен образец № 1 ясно са очертани инфлексните
точки и областите:

27

 на еластичнни деформации (до кубова якост на натиск 0,4 fck
от максималната якост );
 на пластични деформации (до граничната стойност на
напрежението σгр = 0,1048 МРа );
 на разрушаване на материала (от 0,34 до 0,41 стойности на
относителната деформация на скъсяване на лабораторния
образец ε).
Констатирано е,че термичните изпитвания на лабораторните
образци се провеждат с цел да се установят техните характеристики
и възможностите им за приложение като топлоизолационни
материали. За определяне на топлоизолационните характеристики
лабораторните образци са изследвани на топлопредаване. За целта
във всеки образец са направени симетрични отвори с диаметър
ф=2 mm с централна ос на симетрия – пресечната точка на
диагоналите. Температурата на лабораторните образци е
измервана с мантелни термодвойки тип К, никел хром-никел
(NiCr-Ni), с диаметър ф = 1,5 mm. Използван е стандартен топлинен
източник с постоянна мощност 2000 W. В качеството на вторичен
прибор за преобразуване на сигнала от термодвойките тип К е
приложен прибор UNI–T UT 55 Multimeter (фиг. 2.43).

Фигура 2.43. Измерване на температурата на лабораторните образци
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На фиг. 2.46 е показано изменението на температурата на
лабораторен образец № 4 във времето под действието на топлинен
товар 2000 W. Началната температура на външната повърхност на
образеца съвпада също с температурата на въздуха на околната
среда 32 °С, а при интервала от време от 15:10 ч. до 15:30 ч.
температурата му остава практически постоянна и равна на 52 °С,
което е сигнал за пълно завършване на процеса на топлопроводност.
Температурата на нагреваемата част на образеца (съвпада с
температурата на стандартния източник на топлина ) в края на
термичните изследвания е 156 °С, а на външната стена на
лабораторния образец, която е в непосредствен контакт с
температурата на въздуха на околната среда е 52 °С, което е
показател за много добри топлоизолационни характеристики.

Фигура 2.46. Температурен градиент на лабораторен образец № 4

Изтъкнато е, че след определянето на градиента на
температура на лабораторните образци следва да се определи
коефициентът на топлопроводност. За целта се приема, че режимът
на топлообмен между стандартния нагревател и лабораторните
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образци е стационарен. Интензивността на топлопроводността се
определя от закона на Фурие:
Q = q. F. gradT
(2.5)
където: Q - пълния топлинен поток;
q - топлинният поток за единица площ (специфичен топлинен поток)
или плътност на топлинния поток;
F - площ през която се пренася топлинна енергия;
grad T - скоростта на изменение на температурата в даденото
направление.
grad T = Tнагр. – Т вън.ст.
(2.6)
q=

(2.7)

където: R – термично съпротивление на материала на циментовия
композит;
R=

(2.8)

където: δ – дебелината на стената на лабораторния образец;
λ – коефициентът на топлопроводност на циментовия композит.
След алгебрични преобразувания, коефициентът на
топлопроводност се определя от израза:
λ =

.

(2.9)

Посочено е, че за да бъде коректно приложим израза (2.9)
следва да бъдат отчетени загубите на плътността на топлинния поток
вследствие на конвективния топлообмен между свободната част от
стената на стандартния нагревател и въздуха на околната среда.
Плътността на топлинния поток qконв. при конвекция се определя от
закона на Нютон:
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qконв. = α.Fост.( Tнагр.- Твъз.)

(2.10)

където:
α – коефициент на топлоотдаване;
Fост. – тази площ от нагревателната повърхност на нагревателя, която
контактува с въздуха от околната среда;
Tнагр. – температура на стената на нагревателя;
Твъз. - температура на въздуха.
Коефициентът на топлоотдаване α се определя таблично за
материала на лабораторните образци. След направените корекции и
определянето на qконв., коефициентът на топлопроводност се
определя окончателно от израза:

λ=

.(

конв)

(2.11)

Изводи от втора глава
1. Установено е наличието на геологически и транспортно достъпни
достатъчно големи запаси от високодисперсни силициеви породи –
кремъчни скали (силицити) от
Черноморския басейн като
минерални добавки на циментови композити.
2. Определени са физико-химичните свойства на минералите.
3. Създадена е принципна схема на структурата на производство на
строителен продукт от минерали в Черноморския басейн.
4. Получени са по лабораторен път експериментални образци от лек
добавъчен материал (ЛДМ) на минерали от Черноморския басейн.
5. Направени са компютърни изследвания и анализ на структурата на
циментовия композит с добавка на ЛДМ.
6. Извършени са физико-механични и термични изпитвания на
лабораторните образци.
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Трета глава.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

3.1. Анализ на резултатите от механичните изпитвания на

Посочено е, че образците от циментови композити с ЛДМ от
минерали на Черноморския басейн са материали с ярко изразени
еласто- пластични свойства. Пълната силова деформация на бетона
εc се състои от еластична деформация έc, и пластична деформация έc1
наречена още остатъчна – фиг. 3.1.

Фигура 3.1. Обобщена работна диаграма на натиск на циментовите
композити с ЛДМ от минерали на Черноморския басейн
1-зона на еластични деформации; 2 – зона на пластични деформации;
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Констатирано е, че при мигновено еднократно действие на
товара в лабораторните образци се развиват само еластични
деформации – зона 1 (за лабораторен образец № 1 – 0,4 fck,kube = 9,84
kN; за лабораторен образец № 2 – 0,4 fck.kube = 15,38 kN; за
лабораторен образец № 3 – 0,4 fck.kube = 11,43 kN; за лабораторен
образец № 4 – 0,4 fck.kube = 3,72 kN). Пластичните деформации се
развиват при продължително задържане на товара на лабораторните
образци. Колкото по-големи са създадените напрежения в
циментовите композити и времето на задържане на товара, толкова
по-големи са и пластичните деформации - зона 2 (за образец № 1:
13,4 sek с натоварване 0,05 kN/sek; за образец № 2: 14,4 sek с
натоварване 0,05 kN/sek; за образец № 3: 9,6 sek с натоварване
0,05 kN/sek; за образец № 4: 4,15 sek с натоварване 0,05 kN/sek).
Зона 3 показва границата на пластичните деформации.
Конкретизирано е, че якостните показатели на циментовите
композити с леки добавъчни материали и механизма на тяхното
разрушаване – зона 4, се обуславя от спецификата на компонентите
им, структурата на композита, адхезията между фазите
(матрица-добавъчни материали), присъствието на различни дефекти,
наличието на пори, възникването и разпространението на пукнатини,
типа и скоростта на натоварване.
Зона 5 е границата на пълните деформации. От една страна,
механичното разрушаване на композитите е последица от
разрушаване на компонентите, изграждащи образците или от
настъпило разслояване на съществуващата междуфазова граница
между добавъчните минерали и матрицата.
От друга страна обаче, при композитните материали, поради
наличието на леки добавъчни материали съществува изразена
вътрешна разделна повърхност, което ограничава разпространението
на пукнатините.
При изпитването на лабораторните кубчета на натиск
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разрушаването им започва с образуване на наклонени (диагонални)
или вертикални пукнатини – фиг. 3.2. При визуално обследване на
лабораторните образци се фиксират пукнатини и отслоявания в
зоната на натиск, указващи за изменение на структурата или големи
пукнатини.

Фигура 3.2. Начална фаза на разрушаване на лабораторния образец

По-широките повърхностни пукнатини са резултат от остатъчни
деформации, породени от надвишаване на максимално допустимите
външни натоварвания - фиг. 3.3.

Фигура 3.3.Сравнителна диаграма на натиск на образците
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По посоката на развитие на пукнатините може да се даде
оценка за намаляването на носещата способност, претоварване на
конструкционния елемент, начало на разрушението на изпитателния
образец и на сцеплението между свързващото вещество-цимента и
лекия добавъчен материал от минерали на Черноморския басейн.
3.2. Анализ на резултатите от термичните изследвания на
лабораторните образци
При стационарния режим на топлообмен между стандартния
нагревател и лабораторните образци се приемат следните условни
предпоставки :
 топлопредаването се извършва през плоска стена;
 температурата на въздуха на околната среда остава постояна.
На фиг.3.5 е представена сравнителната диаграма на
температурните градиенти на стандартния нагревател и
лабораторните образци № 2, № 3 и № 4. Сравнителната диаграма
показва, че най-добри топлоизолационни характеристики по
отношение на температуропроводността притежава лабораторен
образец № 2.

Фигура 3.5. Сравнителна диаграма на температурните градиенти
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В табл. 3.2 са представени сравнителни характеристики на
някои основни топлоизолационни материали и лабораторните
образци № 2, 3 и 4.
Таблица 3.2. Сравнение на механичните и топлинни
величини на топлоизолационните материали
Вид на
материала

Лабораторен
образец № 2
Лабораторен
образец № 3
Лабораторен
образец № 4

Плътност

Топлопрово
дност

ρ [kg/m3]

λ [W/m°K]

Максимална
температура
на
приложение
T °C

Якост на
натиск

Водопоглъщ
аемост

400

fck,kube
[Mpa]
3,863

% след
24 h
45

1176,65

0,14

1129,15

0,13

400

2,830

45

706,60

0,08

400

0,939
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Сравнението на характеристиките на лабораторните образци
с основните топлоизолационни материали показва следното:
 якостта на натиск на циментов композит № 2 и № 3 е
значително по-голяма от посочените в таблица 3.2 (два пъти
по-голяма);
 коефициента на топлопроводност на лабораторен
образец № 4 е сравним с този на пеностъклото и пенополиуретана
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и значително се различава
от другите посочени в
таблицата топлоизолационни материали;
 коефициентите на топлопроводност на лабораторни образци
№ 2 и № 3 са значително по-лоши от тези на представените в
таблицата материали;
 обемната плътност на лабораторните образци е значително
по-голяма от представените плътности на строителните материали.

Изводи от трета глава
1. Проведеният анализ на резултатите от механичните изпитвания на
лабораторните образци позволява да се разкрият причините за
образуване на пукнатини в структурата на циментовите композити с
лек добавъчен материал от минерали на Черноморския басейн като
последствие преди разрушаването им при кратковременно
постоянно увеличаващо се натоварване.
2. Извършена е оценка на влиянието на обемната плътност на
лабораторните образци върху кубовата якост на натиск;
3. Направена е класификация на лабораторните образци по клас на
якост; в зависимост от деформациите им; по обемна плътност и в
зависимост от коефициента на топлопроводност.
4. Извършени са термични изследвания за установяване на
топлоизолационните характристики на циментовите композити и е
определен коефициентът на топлопроводност.
5. Извършен е сравнителен анализ на механичните и топлинни
характеристики на лабораторните образци със строителните и
топлоизолационните материали, които се използват най-често в
строителството.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключението на дисертационния труд са представени
основните насоки за бъдеща работа. На база на получените резултати
са формулирани следните направления за бъдещи изследвания,
свързани с обхвата и темата на десертационния труд:
 Оптимизиране на свойствата на циментовите композити чрез
вариране на зърнометричния състав от лек добавъчен материал от
минерали на Черноморския басейн за постигане на по-ниска обемна
плътност; по-малък коефициент на топлопроводност и по-добри
механични свойства;
 Изследване на циментовите композити на дуктилност,
мразоустойчивост, водонепропускливост, огнеустойчивост;
 Установяване на корозионната устойчивост на циментовите
композити при въздействието на различни по вид, състав и
концентрация агресивни въздействия;
 Изготвяне и структуриране на плочи от циментови
композити за определяне на техните акустични характеристики;
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IV. ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН И ПРИЛОЖЕН
ХАРАКТЕР
Приноси с научно-приложен характер
1. Анализирани са свойствата на минерали от Черноморския
басейн като възможни добавки за получаване на циментови
композити;
2. Проведен е детайлен анализ и са разкрити причините за
образуване на пукнатини в структурата на циментовите
композити с лек добавъчен материал от минерали на
Черноморския басейн като предпоставка за разрушаването им
при кратковременно постепенно увеличаващо се натоварване.
Приноси с приложен характер
1. Извършено е проучване за наличие на достатъчни количества
транспортно достъпни минерали от Черноморския басейн за
използването им като добавки на циментови композити.
2. Структурирана е лабораторна технология и са произведени
гранули и лабораторни образци с различен зърнометричен състав
на циментови композити с лек добавъчен материал от минерали
на Черноморския басейн.
3. Извършено е компютърно и лабораторно изследване на
структурата на образците с цел нейното оптимизиране за
достигане на определени целеви свойства, както и за определяне
на механичните и топлофизични характеристики на циментовите
композити.
4. Направена е класификация на циментовите композити на
основата на техните свойства, като е извършен и сравнителен
анализ на характеристиките им с основните строителни и
топлоизолационни материали и са посочени техните
преимущества и недостатъци.
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V. АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е апробиран в основните си
части на VIII, IX и X международна научна конференция
„Проектиране на сгради и съоръжения – DCB“ на VIII и IX
международна научна конференция по архитектура и
строителство ArCivE.
ПУБЛИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:
1. Паничаров, Г., Георгиева, Г. Технико-икономическа оценка
на себестойността на
технология за производство на
иновативен строителен материал, Международна научна
конференция „Проектиране на сгради и съоръжения DCB-2016,
Варна, 15-16 септември 2016 г.
2. Георгиева, Г. Използване на минерали от Черноморския
басейн като продукт за производство на топлоизолационни
материали, VIII-ма Международна научна конференция
„Архитектура, строителство – съвременност”, Варна 1–3 юни,
2017г.
3. Георгиева, Г. Паничаров, Г. Свойствата на минералите от
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