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Abstract: 

In a number of cases from construction practice just during the execution of reinforced concrete 

structures of buildings and bridges, usually are make defects relate to the quality of concrete 

works of some of bases bearing elements. Then the possibilities are two: destruction and making 

again execution at strict control for conformity with the requirements of the project, or 

strengthening/repair for recovering the disturbance reliability or durability by using suitable 

and effective method.  

In this paper is considered similar case where is established no density and insufficient strength 

of concrete in round reinforced concrete columns of a new execution bridge’s support. Due to 

carried out preliminary investigation there are made important conclusions for the state of this 

support and is proposed effective decision for recovering the reliability and durability of it, 

without interruption of construction works..  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият доклад разглежда практически случай, при който поради установени 

повърхностни шупли и каверни в колона К41 (Р41) от стълб Р4 на новостроящ се пътен 
надлез на км 137+336.54 по път 1 от проект: Модернизация на ж.п. участък Септември – 
Пловдив, част от трансевропейската ж.п. мрежа – Пътен надлез и пътни връзки 
„Стамболийски“, е предложено и изпълнено по подходящ начин възстановяване на 
нарушената надеждност и дълготрайност на мостовата опора. 

Във връзка с това първоначална са проведени проучвания за оценка на якостта, 
еднородността и качеството на изпълнените бетонови работи, вкл. плътност, скрити 
дефекти (каверни и др.), в зависимост от което е дадено целесъобразно решение за 
възстановяване на проектната носимоспособност на въпросната колона. За целта в 
периода от 28.11.2017 г. до 12.12.2017 г. бе извършено следното: 
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(1) Разработване на Методика и технология за извършване на обследване на 

състоянието, диагностика и безразрушителни изпитвания за окачествяване на бетони и 

армировки в елементи на мостови конструкции; 

(2) Обстоен оглед на колоните на стълб Р4 и на проявените повреди и дефекти; 

(3) Изрязване на сондажни ядки Ø80 mm и/или Ø50 mm от К41 и от друга колона без 

външни дефекти и лабораторни изпитвания за якост, и плътност на бетона; 

(4) БК с твърдомер на Шмидт на всички колони от стълб Р4 и окачествяване според 

действащите БДС EN 13791: 2007/NA: 2011 и БДС EN 206-1: 2014/ NA: 2015; 

(5) Ултразвукова диагностика в по 3 бр. сечения на К41 и в съседните без видими 

дефекти, за установяване на евентуални скрити каверни; 

(6) Заключение за техническото състояние и решение за възстановяване на 

проектната носимоспособност на колоната. 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНИТЕ КОЛОНИ 

Колона К41 на новостроящия се Пътен надлез на км 137+336.54 по път 1 е една от 

трите колони, формиращи стълб №4 (Р4) на това мостово съоръжение (вж. фиг. 1). 

Колоните са с кръгло напречно сечение с диаметър 100 cm и светла височина 650 cm; 

Фундирани са върху 4 бр. изливни пилоти Ø1,2 m, с дължини по 20 m и ростверк над тях с 

размери 1,6/1,6/12,4 m. 

  

Фигурa 1. Общ вид на стълб №4 Фигурa 2. Фрагмент на долната част на колона 

К41(б), с наличие на повърхностни шупли и 

каверни  

По проект колоните на тази опора са предвидени да се армират надлъжно с по 24N32 

от стомана клас В500С, обхванати със спирала от N16 от същия клас със стъпка 8 cm. 

Проектният клас на бетона в тях е С30/37, а проектното бетонно покритие – 35  mm. 

Със Заповед №1 от 18.07.2017 г. [11], проектантът е променил спиралната армировка 

на N14 от същия клас стомана, но с намалена стъпка в размер на 6см. При изпълнението 

на колоните от тази опора се констатира, че по повърхността на колона К41- дясна (фиг. 2) 

се е получил дефект. Във връзка с това със Заповед №14/10.11.2017 г. [14] той предписва 

тази колона да се провери за скрити каверни във вътрешността и да се вземат проби за 

окачествяване на вложения в нея бетон.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ И АНАЛИЗ 

3.1. Изследване на взети проби от бетона 

Възприетата методика за настоящите безразрушителни изпитвания е в пълно 

съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007 [2] и БДС EN 13791:2007/NА:2011 [3], 
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визиращи оценката на съществуващи и новостроящи се конструкции, които се налага да 

бъдат променени, преизчислени или имат повреди. Тази методика включва: 

 БК на бетона с твърдомер на Шмидт на всеки вид главни носещи елементи – в 
случая колони на сълб на мстово съоръжение;  

 изрязване на пробни тела (ядки), от 3 до 14бр или над 15бр, от места предварително 
изпитани с твърдомер на Шмидт чрез определяне на големината на отскока; 

 лабораторни изпитвания на пробните тела за плътност и на натиск до разрушаване; 
По този начин са решени два важни въпроса: 

 установена е структурата и са определени действителните физико-механични 
свойства на бетона (плътност, еднородност, деформоционен модул); 

 направен е паралел между установената повърхностна твърдост по БДС EN 12504-
2:2005 [5] с действителната якост на бетона в изследваните части и елементи, 
получена по БДС EN 206-1/NA:2015 [1] и БДС EN 13791:2007/NА:2011 [3]  чрез 
разрушаване на изрязани пробни тела от самите тях. 

  

Фигурa 3. Диагностика на положението 

на армировката 

Фигурa 4. Сондиране за вътрешни дефекти 

Проучването за наличие на евентуални скрити каверни във вътрешността на колона 

К41 се извърши първоначално в мястото с най-големи повърхностни дефекти с помощта 

на сондажна машина HILTI DD200, чрез сондиране с боркорона с външен диаметър 50 

mm (фиг. 4). За да не се засегне армировката, предварително с помоща на сканиращ апарат 

Ferroscan FS200 на Hilti Corporation , чрез линейно (фиг. 3) и площно сканиране (фиг. 5), 

се установи точното местоположение на надлъжната и напречната армировка в 

изследваните участъци, а така също нейния вид и бетонното покритие. 

За изследване на свойствата на бетона, влложен в изпълнените колони, бяха 

изрязани цилиндрични бетонови ядки (фиг. 6) с външен диаметър на боркороната 80 mm. 

Бетоновите ядки са изрязани от колона К41 (с установен външен дефект) и от колона К43 

(без видими дефекти) и са обработени в съоветствие БДС EN 12504-1:2005 “Ядки. 

Изрязване, проверка и изпитване на натиск“.  

От изрязаните бетонни ядки са оформени 8 бр. цилиндрични пробни тела с диаметър 

74 mm и височини по около 80 mm (фиг. 7). 

Всяко пробно тяло, след измерване на масата му, е натоварвано на натиск до 

разрушаване (фиг. 8). Изпитването и оценяването на бетона е проведено в акредитираната 

УСИЛ на УАСГ, в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007/ NА:2011 [3] 

”Оценяване на якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни 

елементи”. 
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Фигурa 5. Диагностика на армировката Фигурa 6. Изрязване на сондажни ядки 

  

Фигурa 7. Оформяне на пробни тела Фигурa 8. Изпитване на натиск до разрушаване 

 

(1) От проведените лабораторни изследвания на взетите и оформени пробни бетонни 

тела се установи средна плътност в размер на 2253 kg/m3, според която вложеният в 

колоните на стълб Р4 бетон отговаря на „обикновен бетон“ съгласно дефинициите на  БДС 

EN 206-1/NA:2015 [1]; 

(2) При това плътностите на единичните пробни тела се оказаха много близки, т.е. 

физическата еднородност на бетоните в отделните колони е много добра, което се 

потвържди и от външния вид на изрязаните сондажни ядки (фиг. 12) – без дефекти, с 

равномерна и еднородна структура; 

(3) Механичните изпитвания на същите пробни тела показаха също сравнително 

добра еднородност на резултатите, но относително по-ниски за момента якости от 

предвидената по проект. 

(4) Статистическият анализ на тези якости, извършен според изискванията на БДС 

EN 206-1/NA:2015 [1] и БДС EN 13791:2007 [2] показа, че бетонът вложен в колони К41 и 

К43 се определя като бетон клас С25/30, а според тези на БДС EN 13791:2007/NA:2011 [3] 

– на бетон клас В30 (вж. табл. 1.6). 

(5) От изрязаните сондажни ядки се установи още, че вложеният в колоните бетон е 

приготвен с относително добро съотношение между дребен и едър добавъчен материал 

(максимален р-р 20-25 mm) и равномерна структура (вж. фиг. 5-7), но с добавъчни 

материали от речна баластра. 
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3.2. Ултразвукови изпитвания 

Те се проведоха чрез двустранно прозвучаване с ултразвуков апарат Unipan, модел 

543 (фиг. 9 и 10), в съответствие с БДС EN 12504-4:2005 [6], на годните за прозвучаване 

6бр. цилиндрични пробни тела с диаметър 74 mm и на трите колони. Цилиндричните 

пробни тела са прозвучавани двустранно в средата по надлъжната им ос, а колоните – по 

два ортогонални диаметъра, на три нива,  отстоящи от горен ръб ростверк съответно на 0,5 

m; 1,0 m и 1,5 m, като е обхванат изцяло дефектния повърхностен участък на колона К41. 

  

Фигурa 9. Ултразвукова диагностика 

на пробните тела 

Фигурa 10. Ултразвукова диагностика 

на изследваните колони 

Динамичният и статичният модули на линейни деформации на бетона са изчислени 

въз основа на измерените времена и скорости на прозвучаване по познатите зависимости 

от физиката [12], а именно: 

 
2

,c dyn cE k V , (1) 

където: 

0,9k   - коефициент, който е приет равен на      1 1 2 1     , за прозвучаване 

на масивни елементи; 

c c g   - акустическа плътност на бетона в 2 4kNs m  и 

 1 ,c c dynE k E  , (2) 

където 1 0,91k   за бетони със средни якости; докато якостта на бетона е изчислена 

според БДС 15013-84, по методиката на „тарировъчните криви”, посредством 

зависимостта: 

    3,75

ci cif MPa cV km s , (3) 

където 0,157 0,231c    в зависимост от условията на приготвяне на бетона и състоянието 

му при  провеждане на диагностиката. 

(1) Ултразвуковата диагностика на пробните тела и на колоните на място потвърди, 

че физическата  еднородност на бетона е много добра – hom 0,93K  ; 

(2) Същото изследване показа, че модулът на линейни деформации на бетона при 

различните видове деформационни и др. проверки може да се приеме консервативно 

Ec = 30500 MPa; 
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(3) Тази негова стойност, както и определената по емпиричен път по формула 3 

вероятна характеристична якост в размер на 30,1 MPa, отново потвърдиха, че по време на 

обследването, на едномесечна възраст, бетонът в изпълнените колони на стълб №4 

отговаря на бетон клас В30, т.е. С25/30 според действащите норми и стандарти [1, 2, 3]. 

3.3. Безразрушителни изпитвания на бетона чрез големината на отскока 

Те се проведоха с механичен твърдомер на “Schmidt“, в пълно съответствие с 

изискванията на стандарта [5]. Изпитани бяха общо 45 бр. места (серии) по 15 бр. от всяка 

колона, разпределени по височина на 5 бр. нива - съответно на 0,5; 1,5 и 3,0 m под долен 

ръб ригел и на 0,6 и 1,8 m над горен ръб ростверк (фиг. 11). Резултатите за получените 

якости показват следното: 

(1) При математическата обработка и анализ е използван съответния „коефициент на 

съгласуване” установен от комбинираното изпитване, с характеристична стойност 1,343; 

(2) От проведения комплексен безразрушителен контрол (БК) на бетона чрез 

повърхностната му твърдост според БДС EN 206-1/NA:2015 [1] и БДС EN 

13791:2007/NА:2011 [3], понастоящем той може да се класифицира за колони К41 и К42 

като бетон клас В30, което кореспондира и с резултата получен от прякото изпитване на 

взетите пробни тела (вж. предходната т. 3.2), а за К43 – като бетон клас В35; 

(3) Установи се също, че единичните якости на бетона варират в сравнително тесни 

граници – за К41 и К42 от около 29-30 МРа до 37-38 МРа, а за К43 от около 35 МРа до 

към 42 МРа. Т.е. и при този вид БК се потвърждава относително добрата еднородност на 

бетона; 

(4) Друго косвено доказателство за добрата еднородност на бетона са установените 

кефициенти на вариация, чиито стойности от 0,056 до 0,091 са значително по-ниски от 

приетата за нормална горна граница в размер на 0,135. 

  

Фигурa 11. БК на бетона с твърдомер 

на Шмидт 

Фигурa 12. Тест за карбонизация 

3.4. Изследване на карбонизацията на бетона 

Дълбочината на карбонизация на бетона в колоните е изследвана чрез своевременно 

третиране на изрязаните бетонни ядки посредством 1% разтвор на фенолфталейн в спирт 

(фиг. 12). При това положение липсата на оцветяване показва дълбочината на 

неутрализиране на течната фаза на бетона със стойност на рН ≤ 11,8 под която стойност 

бетонът не е в състояние да защитава армировката от корозия. Резултати от този 

специализиран тест показват следното: 
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(1) Неутрализацията (карбонизацията) на бетона в колоните се оказа нулева 

(виолетово оцветяване по цялата дължина на всяка от изрязяните ядки, т.е. Рh˃11,8), 

вероятно поради факта, че той бе едва на едномесечна възраст; 

(2) Това означава че бетонното покритие, което варира за спиралната армировка от 

25-30 mm до 45-50 mm, а на надлъжната армировка – от около 45 mm до към 90 mm е в 

състояние да предпазва армировката от корозия, и от тази гледна точка не е необходимо 

да се предприемат мерки за репарация и защита на видимите бетонни повърхности. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
От прегледа и анализа на резултатите от извършеното обследване и проведените на 

място и лабораторни изпитвания и диагностични проучвания се направиха следните 
обобщени изводи за техническото състояние на изследваните ст.б. колони: 

4.1. С изключение на установените повърхностни шупли и малки каверни в най-долната 
четвъртина на колона К41, по останалите части на същата колона, както и по 
повърхностите на другите две колони К42 и К43 на стълб Р4 не са констатирани никакви 
подобни или други дефекти. 

4.2. Проведеното комплексно проучване на цитираните три колони чрез сондиране и 
изрязване на бетонни ядки в дълбочина и паралелно ултразвуково прозвучаване в сечения 
без и с установени външни дефекти категорично показаха, че в нито една от тях няма 
данни за наличие на вътрешни (скрити) каверни, нееднородност или други недостатъци. 

4.3. Съгласно действащите в Р. България БДС EN норми и стандарти [1, 2, 3], бетонът 
вложен в колони К41 и К42 за периода на изпитването (36 дневна възраст) отговаря на 
бетон клас В30, а в колона К43 – на бетон клас В35 при предвиден в проекта клас С 30/37 
(В37). Т.е. и в трите колони на този стълб на едномесечна възраст проектната марка 

на бетона не е постигната. Основната причина за това вероятно е използването на 

добавъчен материал от речна баластра за направата на бетона, който материал няма 

необходимите качества за постигане на изискваните по-високи якости. 

4.4. Независимо от това към този момент може определено да се твърди, че бетонът на 
разглежданите колони все още няма никаква неутрализация, т.е. бетонните покрития в 
местата без повърхностни шупли и дефекти са в състояние напълно да предпазват 
армировката от корозия. 

4.5. Установените при контролните сканирания вид, гъстота и разположение на 
надлъжните и напречни (спирални) армировки, показаха добро съответствие с 
предвидените в проекта. Бетонните покрития на спиралната армировка и на надлъжната 
армировка са по-големи от минималните изискуеми, съответно 25 и 40 mm. 

4.6. За възстановяване на проектната носимоспособност на колони К41, К42 и К43, на 
които проектната якост на бетона не е постигната, бе препоръчано и се извърши усилване 
чрез спираловидно обвиване с тъкан от въглеродни нишки, с фирмени материали и 
продукти  на фирма Mapei, като се съблюдаваха следните изисквания: 

(1) Използвана е тъкан от въглеродни нишки Mapewrap C Uni-Ax 300/40 с 

еднопосочно ориентирани влакна, с характеристики както следва: 

 тегло 300 g/m2;  

 плътност 1800 kg/m3; 

 еквивалентна дебелина 0,164mm и широчина на лентата 400 mm; 

 якост на опън ≥ 4900 N/mm2; 

 модул на еластичност 252000 N/mm2 

 удължение до скъсване ≥ 2%.  
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(2) Тъканта беше полагана спираловидно със застъпване най-малко 50 mm (фиг. 13 и 

14), върху предварително добре обработена (обезпрашена и обезмаслена) повърхност по 
т.н. „сух метод“, при който са използвани следните смоли: 

 Mapewrap Primer 1 – епоксиден грунд; 

 Mapewrap 11 – епоксидна изравнителна шпахловка и 

 Mapewrape 31 – епоксидна импрегнираща смола 
(3) При полагането се съблюдаваше температурата на бетонната основа да не е по-

ниска от +8⁰С и да е поне с 3⁰С по-висока от точката на оросяване, при максимално 

допустима влажност на бетонната основа 4%. 
(4) За предпазване от UV лъчи, натриеви хлориди, сулфатни съединения, 

антиобледенителни състави, пенетрация на въглероден диоксид и водни молекули (с оглед 
предотвратяване на образуването на въглеродна киселина и последващ процес на 
карбонизация), се реализира защита с двукомпонентно покритие също на Mapei – 
Mapelastic в цвят Chiaro (светлосив), нанесено в два слоя с дебелина до 3 mm.  

(5) Всички материали и продукти се доставиха, приготвиха и положиха от фирма 
„K&K Прожект Груп“ ЕООД, специализирана за изпълнение на подобни системи за 
конструктивно усилване, в съответствие с указанията на каталозите и инструкциите на Mapei. 

  

Фигурa 13. Момент от усилването на К41 Фигурa 14. Поглед към усилваните колони 

на стълб Р4 

5. ИЗВОДИ 

5.1. Въз основа на извършеното комплексно предварително проучване и обследване не 
само на колона К41 (с визуално дефектната повърхност), но и на другите две колони К42 и 
К43 на стълб Р4 от пътния надлез при гр. Стамболийски, са направени важни изводи за 
якостта и състоянието бетона във вътрешността на колоните, за начина им на армиране и 
за съответствието на вложените в тях материали с изискванията на проекта. 

5.2. С предложеното и изпълнено решение чрез прилагане на една от съвременните 
системи за конструктивно усилване (с FRP материали) е постигнато пълно възстановяване 
на нарушената надеждност от недостатъчната проектна якост на бетона в колоните от 
разглежданата мостова опора. 

5.3. Реализираното плътно (чрез застъпване) апликиране на усилващия композитен 
материал (тъкан от въглеродни нишки+епоксидно лепило) предотвратява каквато и да е 
възможност за по-нататъшна карбонизация и/или корозия на армировката, с което се 
гарантира и дълготрайността на всяка от усилените колони и на цялата мостова опора. 

5.4. Този ефективен начин на усилване на съществуващи и в процес на изпълнение 
мостови опори, може да се препоръча и в други случаи с допуснати подобни грешки и 
неблагополучия поради това, че позволява да бъде извършван в процеса на експлоатация 
и/или без прекъсване на строителния процес, както и поради факта че променя 
незначително (пренебрежимо малко) геометричните параметри на усилваните елементи.    
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