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Резюме 
Представени се анализите и сравненията на основните изисквания, принципите и 

правилата в Еврокод 2 (ЕС2) и в българските Норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции. Установено е, че методът за проектиране, въздействията, материалите, 
моделите за изчисляване и за проверка на граничните състояния, както и принципите за 
конструиране в двата документа са хармонизирани с достатъчна за практиката степен. Това 
дава възможност най-добрите европейски практики, съдържащи се в ЕС2, да се прилагат 
преди системата Еврокод да е въведена формално като норма за проектиране в България. 
Препоръчва се допълване на Националното приложение към ЕС2.  

 

EUROCODE 2 AND THE BULGARIAN DESIGN CODE – AN OPTIMISTIC 
COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Atanas A. Georgiev 1 

Abstract 
Here are presented the analyses and comparisons of the basic requirements, principles and 

application rules in Eurocode 2 (EC2) and in the Bulgarian Design Code: Concrete Structures. It 
was found that the structural design method, the actions, the materials, the limit state calculation 
and verification models as well as detailing principles in the two documents are harmonised to a 
quite sufficient for the practice degree. This makes possible the best European practices, contained 
in EC2, to be applied before the Eurocode system is formally introduced as a design code in 
Bulgaria. It is recommended to complement the National Annex to EC2. 
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След продължителния и труден процес на преводи, проучвания и подготовки, очаква се 
от началото на 2011г. конструктивните Еврокодове и формално да бъдат въведени у нас като 
норми за проектиране. Въпреки нарастващата популярност на европейските стандарти, 
притесненията на проектантите-конструктори остават, както по отношение на собствената 
им подготовка, така и поради неизвестните количествените измерения на резултатите от 
проектирането по нови критерии. Представените тук сравнения на основните положения в 
БДС EN1992-1-1 [EC2] за сгради и в българските Норми за проектиране на стоманобетонни 
конструкции [НП] показват, че голяма част от отдавна известни принципи и правила могат 
да се разпознаят в ЕС2 като усъвършенствани и допълнени въз основа на добрата европейска 
практика и на съвременните научни постижения. Към това трябва да се добави и фактът, че в 
Националните приложения [NА] могат да се отчитат отчасти и местните условия и традиции 
в строителството. 

1. Структура и обхват на ЕС2 и на НП 
(1) И двата документа предлагат отделно тълкуване на явленията (огъване, срязване, 

провисване) в конструкциите, а не систематизирано по елементи (плочи, греди, колони). 
(2) Обект на ЕС2 и на НП са бетонните, стоманобетонните и предварително 

напрегнатите елементи и конструкции, изпълнени от лек или от обикновен бетон. В ЕС2 са 
обхванати и високоякостните бетони. 

(3) В ЕС2, както и в цялата фамилия Еврокод, се набляга на смисълът на проектните 
състояния и на съответните проверки, за които в някои случаи се предлага и алтернатива. 
Така много от правилата не трябва да се възприемат като нареждания, а като „ветрило от 
възможности”, от което може да се избира. Това, както и някои редакционно сложни 
обяснения, затрудняват бързото разбиране и трайно обхващане на проблемите. Недостатък 
на НП пък е крайната тенденция с фиксирани изчислителни процедури и формули да се 
обхващат всички нюанси на явленията, което очевидно е невъзможно за широкия спектър от 
съвременни стоманобетонни конструкции. 

2. Метод за проектиране 
(1) „Методът на граничните състояния с частни коефициенти за сигурност” е основният 

закон на системата Еврокод. Със задоволство трябва да се отбележи, че вече повече от 
50 години (от 1957 г.) надеждността на стоманобетонните конструкции у нас се проектира по 
този метод. С подобен опит могат да се похвалят малко от европейските страни. 

(2) ЕС2 допълва и усъвършенства критериите, но запазва традиционното 
систематизиране на граничните състояния в две основни групи - за гарантиране на 
сигурността и за контрол на експлоатационната годност. Наредба №3 [Н-3] в изключително 
голяма степен разви и хармонизира философията на основните положения и стойностите на 
частните коефициенти за сигурност за материалите и за въздействията в НП с тези от ЕС2. 
Може да се твърди, че тази наредба датира 2005 г. като начало на неформалното въвеждане 
на европейските стандарти в строителна теория и практика у нас.  

3. Въздействия  

(1) Постоянните kG  и променливите (временните) kQ  въздействия в Еврокод 1 и в 
наредбата Н-3 са класифицирани по едни и същи признаци. Несъществени за практиката са 
разликите в представителните и в изчислителните стойности на обичайните за сградите 
натоварванията. 

(2) Изчислителните стойности на въздействията контролират сигурността на 
строителните конструкции чрез проверките за крайни гранични състояния. За масовите за 
практиката сгради от категория ІІІ и по-висока съгласно ЗУТ, в наредба Н-3 степента на 
отговорност на конструкциите се отчита с допълнителен коефициент на сигурност по 
предназначение 10,1=γn , с който се увеличават ефектите от въздействията. При обичайния 
линеен анализ на изчислителните модели, този коефициент може да се приложи директно 
към частните коефициенти за въздействията. Така за тези коефициенти се получават 
неблагоприятни стойности, които съвпадат с регламентираните за системата Еврокод: 
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- за постоянните натоварвания: 
Еврокод 1 - 35,1=γG , Наредба 3 - 35,110,1.20,1 ≈=γG ; 

- за променливите натоварвания: 
Еврокод 1 - 50,1=γQ , Наредба 3 - 50,110,1).40,130,1( ≈÷=γQ . 

С тези стойности на частните коефициенти за въздействия се проектира сигурността на 
стоманобетонните конструкции у нас от 2005 г. Преди това същите коефициентите бяха 
нормирани със средно 20% по-ниски стойности. 

4. Материали 

4.1. Обикновен бетон 
(1) Традиционно тази група бетони се класифицира у нас според якостта на натиск с 

обезпеченост 95% на пробни кубчета (нормативна стойност cubeckf , ). В съответствие с 
въведения и у нас европейски стандарт БДС EN206-1, в ЕС2 класът на бетона се основава и 
на резултатите от изпитване на натиск на пробни цилиндри (характеристична стойност ckf ). 
Връзката между цилиндричната и кубовата якост е относително стабилна - с коефициент 0,8. 
Двете якости фигурират в означението на класовете на бетона (напр. от С12/15 до С50/60 за 
обикновените бетони за конструкции). С изменението на НП през 2008 г. в чл.36, т.1в беше 
въведена таблица 8а, която съдържа обикновените бетони, както са класифицирани в ЕС2. 

(2) Като „новинки” в ЕС2 могат да се считат представените работни диаграми 
(зависимостите напрежения-деформации) на бетона, както и дефинирането на т.н. ограничен 
бетон. Чрез работните диаграми на материалите (уравненията на физиката), заедно с приети 
геометрични предпоставки и хипотези (условия за непрекъснатост на деформациите) и с 
равновесните условия, може да се дефинира еднозначно състоянието на сечения, области и 
дори на цели елементи и конструкции. Това всъщност е нелинееният анализ, който обаче е 
целесъобразен само за отговорни и много специални системи. За обичайното проектиране 
ЕС2 предлага идеализирани работни диаграми на бетона (параболично-правоъгълна, 
билинейна или правоъгълна), чрез които се изчислява носимо-способността на нормалните 
сечения (вж. т.6.1). 

4.2. Армировъчна стомана 
(1) След повишаването с около 20% на изискванията за сигурност (носимоспособност) 

на стоманобетонните конструкции с въвеждането на наредба Н-3 през 2005 г., дилемата беше 
– по-голям разход на армировка или прилагането на стомана с по-висока якост. Първият 
подход е очевидно нецелесъобразен, тъй като новите изисквания не засягаха 
експлоатационните гранични състояния. Докато при използването на армировка с (например) 
20% по-висока якост на опън и адекватно по-висок клас бетон, традиционният разход на 
стомана се запазва, а експлоатационното състояние на стоманобетонните елементи не се 
променя. В този период у нас започна прилагането на оребрената горещо валцувана и 
термично уякчена стомана клас В500 с характеристична граница на провлачане 

MPaf yk 500= . За нея бе изготвен БДС 9252:2007, от 2008 г. тя е регламентирана в НП, а 
доставката й е от собствено производство и от внос. Данните от последните две години 
показват, че този клас армировъчна стомана заема 70-80% от общия дял, тъй като стомана 
клас В420 (А-ІІІ) е с редуцирано производство, а клас В235 (А-І) се прилага изключително 
като помощна и напречна армировка и не се произвежда у нас. Характеристиките на стомана 
клас В500, която се предлага в две модификации (В500В – с нормална дуктилност и В500С – 
с висока дуктилност), все още не се познават добре от проектантите-конструктори. 
Съмненията им за нейната пластичност при огъване на студено и за заваряемостта й са 
напълно неоснователни – тя изпълнява всички изисквания на задължителния европейски 
стандарт БДС EN 10080. 

(2) Правилата за изчисляване и конструиране в ЕС2 се отнасят само за армировъчни 
стомани с профилирана повърхност и с граница на провлачане ykf  в граничите от 400 до 

600 МРа. Частният коефициент за сигурност се приема 15,1=γS , независимо от класа по 
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якост, тъй като освен отклонения в металургията, той отчита и допустимите монтажни 
отклонения на прътите в елементите. Въпреки по-широките граници 400-600, които допуска 
ЕС2, производството и приложението в почти всички европейски страни е ориентирано към 
оптималната армировка клас В500, който вече преобладава и в нашата практика. Класът по 
дуктилност на армировката се контролира чрез максималното удължение ukε  и чрез граници 
на отношението на якостта на опън и на границата на провлачане kyt ff )/( . Армировъчната 
стомана с клас на дуктилност С е задължителна, когато за сеизмични въздействия една 
стоманобетонната конструкция се проектира като високо дуктилна (DCH) съгласно 
Еврокод 8. 

5.Анализ на стоманобетонните конструкции 
При конструктивния анализ в идеализирани модели на отделни елементи или на цели 

конструкции се определят диаграми (разпределения) на ефектите (разрезни усилия, 
напрежения, премествания) от меродавни комбинации на въздействията.   

5.1. Идеализация и статически схеми на елементи и конструкции 
(1) Разчленяването на конструкциите на прътови, равнинни и черупкови елементи е  

известен и непреходен класически подход. По ясното диференциране в ЕС2 (макар и по 
геометрични признаци) на плочите от гредите, на гредите от гредостените, на колоните от 
стените, е изключително полезно за разбиране на меродавните ефекти за даден елемент. 

(2) Общият (цялостен) анализ на елементите (напр. чрез метода на крайните елементи) е 
достатъчен за проектирането на техните т.н. регулярни В-области (В – от Beam, Bending, 
Bernoulli), което е широко застъпено и в ЕС2 и в НП. Новост за нашата практика е 
опростеният метод за проверката на елементи с равнинно напрегнато състояние, представен 
в приложение F на ЕС2. 

(3) Допълнителни (местни) анализи може да са необходими за възлите и за областите от 
елементите със статическа (концентрирани сили и реакции) или с геометрична (внезапна 
промяна на формата или на сечението) нерегулярност. Изчисляването и проверката на 
носимоспособността на тези т.н. D-области (D – от Disturb, Discontinuity) е в единен прътов 
модел, който зависи и от конструирането на армировката. Пример за това е моделът на къса 
конзола в НП. В ЕС2 тези модели обхващат голям набор от приложни случаи (възли). 

5.2. Комбинации от въздействията 
(1) Разглеждат се такива товарни състояние, които водят до гранични неблагоприятни  

ефекти в елементите и възлите на стоманобетонните конструкции. Например за 
непрекъснати греди в ЕС2 се предписва класическото редуване на пълно с празно от 
временен товар поле (за максимални огъващи моменти) и съответно пълно натоварени 
съседни полета за получаване на най-големи стойности на моментите над опорите. 

(2) Точка 5.1.3 от ЕС2 дава възможност в националното приложение на всяка страна да 
се предпишат и други опростявания. Необходимо е в следващата редакция на NA тази 
възможност за се използва – напр. задължително трябва да се предпишат условия, при 
които анализът на напрекаснати греди и плочи може да се редуцира до единствено 
изследване от пълно разпределено натоварване. 

5.3. Линеен еласничен анализ 
(1) Популярното и добре позвато разглеждане на конструкциите като еластични 

системи и в ЕС2 се прероръчва като основен метод за определяне на ефектите от 
въздействията и за крайни гранични и за експлоатационни гранични състояния. 

(2) Трябва да се припомни и да се използва рационално възможността за редукция на 
коравините, която съответства на напукването на сеченията. То може да е съществено при 
температурни въздействия и при отчитане на съсъхването на бетона. 

5.4. Линеен еласничен анализ с преразпределение 
(1) Разчитайки на ротационния капацитет на непрекъснатите греди и на ригелите на 

рамките, опитните проектанти прилагат редукцията на опорните огъващи моменти, въпреки 
че този метод не е регламентиран в НП. 
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(2) ЕС2 дефинира ясно границите на възможното преразпределение. Противно на 
желанията, на по-големите стойности на отрицателните моменти съответства по-ниска 
степен на преразпределение. Причина за това са по-големите височини на натисковите зони, 
които затрудняват ротацията на напречните сечения. 

5.5. Пластичен анализ  
(1) Традиционно методът се прилага за проверка на крайните гранични състояния на 

плочи и греди. 
(2) За да се гарантира образуване на пластични стави (или на линии при плочите), в ЕС2 

се контролира ротационният капацитет на сеченията (отново чрез височините на натисковите 
зони) и се изисква използването на армировка с дуктилност клас В или С. 

5.6. Ефекти от втори ред при осово натоварване 
(1) В НП тези ефекти се отчитат по метода на номиналната коравина, който е основен и 

за ЕС2. В евростандарта обаче са въведени и редица критерии за стройност и приведена 
дължина на самостоятелни елементи и на елементи от укрепени и неукрепени рамки. Може 
да се докаже, че коефициентът η  в НП за увеличаване на огъващите моменти е частен 
случай на по-общия в ЕС2 коефициент β .  

(2) Като алтернатива за изследване на самостоятелни елементи, в ЕС2 е представен 
елегантен метод, основан на номинална кривина. 

6. Крайни гранични състояния 

6.1. Носимоспособност на нормални сечения (огъване със и без нормална сила) 
(1) На този проблем са посветени 13% от текста и 33% от фигурите на НП, докато ЕС2 

се задоволява с една страница, която съдържа предпоставките за физиката на бетона, на 
армировката и на тяхното взаимодействие, геометричната хипотеза на Bernoulli и една 
фигура (!) 

(2) Многобройните изследвания и анализи, както и числените сравнения чрез десетки 
програмни продукти, показват приемливо близки резултати за носещата способност, 
изчислена по ЕС2 и по НП. С ограничено приложно значение са и по-съществените различия 
в някои от случаите на двойно огъване с натиск, както и в критериите за дуктилно или 
крехко разрушаване на нормалните сечения. 

6.2. Носимоспособност на наклонени сечения (срязване) 
(1) За елементите без напречна армировка в НП се разчита само на якостта на опън на 

бетона. Сложното състояние след образуване на наклонени пукнатини се описва с (може би) 
единствената емпирична формула в ЕС2, която освен класа на бетона, отчита и надлъжното 
армиране и абсолютната височина на напречните сечения на елементите (мащабен фактор). 
При плочи с по-големи дебелини и с ниски проценти на армиране критерият в НП не е 
консервативен. 

(2) Фермовият модел за носимоспособност с напречна армировка в ЕС2 е съществено 
различен от блоковия модел в НП. Но само на пръв поглед – доказана е идентичността на 
трите основни проверки в НП с тези, които определят носимоспособността на натисковите 
бетонни диагонали, на вертикалите (напречната армировка) и на долния пояс (надлъжната 
армировка) на фермовия модел. Във обичайните случаи обаче, при еднакви други условия, 
по ЕС2 се изчислява с до два пъти по-голямо количество напречна армировка. Този проблем 
също се разрешава оптимистично: при задължителната замяна на традиционната у нас гладка 
стомана клас В235 (А-І) с В500, всъщност напречната армировка ще е вече с два пъти по-
голямо изчислително съпротивление! Проблем при изчисленията може да е изборът на ъгъла 
θ  на наклона на натисковите диагонали на модела, тъй като в ЕС2 са фиксирани само 
границите му: 5,2cot0,1 ≤θ≤ . На тази тема е докладът [АГ]. 

6.3. Усукване 
(1) На пространствения фермов модел в ЕС2 с бетонни диагонали под ъгъл θ , в НП 

съответства напълно аналогичен, но с 045=θ : Усилията в армировката се определят като 
усилия в приведена пространствена прътова ферма, образувана от надлъжната и 
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напречната армировка и диагонали под 450, оформени от бетон (НП, чл.97, т.3). Този модел 
е по-консервативен по отношение на напречната армировка (стремената), но изисква по-
малка надлъжна.   

(2) Елементите, подложени на равновесно усукване, обикновено са подложени и на 
срязване. Задължително е пространствения и равнинният модел да са съгласувани – с 
еднакви ъгли θ . 

6.4. Продънване 
(1) НП от 1988г. са със силно ограничен обхват, който не съответства на съвременното 

тотално прилагане на безгредови плочи. 
(2) С измененията на НП през 2008г. за изчислителните проверки и конструирането 

срещу продънване се прилагат моделите от ЕС2. 

7. Експлоатационни гранични състояния 

7.1. Контрол на пукнатините 
(1) В НП широчината на пукнатините се проверява емпирично, без да се дефинира 

разстояние между тях и без отчитане на класа на бетона. 
(2) ЕС2 предлага стройна, но тежка теория за прецизно изчисляване. Препоръчва се 

обаче, при спазване на изискванията за минимална армировка, контролът да е 
приблизителен, а за целта са представени силно опростени таблични критерии. Обичайно се 
изисква продължително отворените пукнатини да са с широчина до 0,3mm от 
квазипостоянно натоварване, в което и включена и само продължителната част от 
временното въздействие. 

7.2. Ограничаване на преместванията 
(1) И ЕС2 и НП предлагат процедури за изчисляване на провисванията. В практиката 

обаче се използват критерии за такъв начален избор на параметрите на елементите, така че 
преместванията да останат в допустимите граници. В ЕС2 са представени препоръчителни 
стройности на елементите (греди, плочи), съобразени и със степента на напрегнато им 
състояние, които удовлетворяват изискванията без изчисления.  

(2) Граничните провисванията в ЕС2 са същите, както и в НП – до (1/250)L, изчислени 
от квазипостоянна комбинация на въздействията. Въведени са и допълнителни изисквания, 
ако неносещи елементи (напр. зидани стени) са чувствителни към провисвания на подовете. 

8. Дълготрайност 
(1) Стоманобетонните конструкции и елементите се проектират за експлоатационен 

срок обикновено 50 г. (за мостове – 100 г.). Освен с проверките за крайни и експлоатационни 
състояния и с правилното конструиране, дълготрайността се гарантира и с отчитане на 
въздействията на околната среда. В зависимост от това в ЕС2 се регламентират минимални 
класове на използваните бетони и минимални бетонни покрития на армировката. 

(2) Минималните бетонни покрития, регламентирани в НП, неправилно се възприемат 
като проектни, а не като най-малки, реализирани в стоманобетонни елемент. ЕС2 предвижда 
проектиране с номинални стойности на покритията, които включват и възможните 
монтажни отклонения. Тези стойности са с 5 до 10mm по-големи от познатите.    

9. Конструиране на армировката и елементите - особености 

9.1. Закотвяне и снаждане 
(1) То се базира на напреженията на сцепление с бетона, за които в ЕС2 е приета по-

голяма сигурност. Затова трябва да се очаква завишаване на познатите от НП дължини с до 
30%. Още по-съществено е завишението за горните хоризонтални армировки в греди и в 
дебели ( > 30cm) плочи, при които сцеплението между долната част от повърхността на 
прътите и бетона е непълноценно. Това налага прилагането на по-високи класове на бетона, а 
при големи диаметри целесъобразно е използването и на механични съединения – муфи. 

(2) В ЕС2 са представени всички възможности за закотвяне и снаждане: с коса и права 
кука, с примка, с напречно заварени пръти. Специално са детайлирани начините на закотвяне 
на краищата на стремената. От 2008г. в НП са възприети принципите на ЕС2 за снаждане 
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надлъжни опънни армировки в едно сечение.  

9.2. Конструиране на греди и плочи 
(1) В ЕС2 минималните проценти на армиране на опънните зони са значително по-

високи от познатата от НП стойност 0,05%, но са обосновани и са с ясен физически смисъл – 
еднаква носимоспособност при преход от ненапукан стадий І в напукан стадий ІІ. 

(2) Част от опънната армировка над опорите на непрекъснати греди трябва да се 
разпределя в плочата. Прекъсването на надлъжните пръти трябва да е в съответствие с 
диаграмите на опънните сили (правило на „разтегната М-диаграма”). 

(3) Напречна армировка в плочите по изчисление се допуска само при дебелина ≥20cm. 
Допуска се продънването да се поема с кобилици (НП не ги допускат), със стремена или с 
дюбели. 

10. Заключения 
Въз основа на анализа на принципите в ЕС2 и на базата на многобройни авторски 

теоретични и числени сравнения с изискванията на НП, могат да се направят следните 
обобщени заключения: 

10.1. С въвеждането на Наредба №3 през 2005 г. и на Изменение №5 на НП през 2008 г. 
е постигната хармонизация с основните положения и съществените принципи, правила и 
модели в ЕС2, отнасящи до проектирането на надеждността на обичайните стоманобетонни 
конструкции на сгради. 

10.2. Без съмнения за смесване на основни положения, прилагането на ЕС2 трябва да се 
насърчава, независимо от това кога и как (внезапно или с преходен период) фамилията 
конструктивни Еврокодове ще бъде въведена и формално като норми за проектиране у нас. 

10.3. Претенциите на ЕС2 да обслужва едновременно и ежедневното проектиране и 
специалните конструктивни решения го правят труден за възприемане и поставят на 
изпитание дори подготвените проектанти-конструктори. 

10.4. Проектът за национално приложение БДС EN1992-1-1/NA: 2007 трябва да се 
допълни, като се използват всички „вратички”, които допуска ЕС2. 

(Представянето на доклада се съпровожда от 30 слайда)  
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БЕТОНИ СЪС САМОВЪЗСТАНОВЯВАЩА СТРУКТУРА 
 

В. Стоянов, Я. Иванов 1 

Резюме 
Статията излага философията на бетоните със самовъзстановяваща структура. Отправна 

точка за разглеждането е дълготрайността на циментните композити и съществуването в тях 
на микродефекти (пори, капиляри, пукнатини), породени от различни фактори. Предвид 
специфичното поведение на бетон със самовъзстановяваща структура, в обзора са изложени 
основите на структурата на бетона като хетерогенен композит и принципите при 
разработването на „умни материали“, като предопредели сравнението му с полимерите, 
способни да „лекуват“ повреждания в своята структура.  

На основата на анализ на принципите на автогенно и автономно самовъзстановяване 
структурата на циментни композити се установи, че в тази област от материалознанието се 
очакват значителни научни и приложни постижения, които биха довели до значителни 
екологични и икономически ефекти при подобряване експлоатационната надеждност и 
дълготрайност на съоръженията. В обзора са направени също редица изводи относно 
целесъобразността и ограниченията при разработване на бетони със самовъзстановяваща 
структура. 

 

SELF-HEALING CONCRETES 
 

V. Stoyanov, Y. Ivanov 1 

Abstract 
The study sets out the philosophy of self-healing concretes. The starting point for 

consideration is the durability of cement composites with existence of the microdefects (pores, 
capillaries, cracks), caused by different factors. Both the structure of concrete as heterogeneous 
material and the principles in the development of smart materials are reviewed, based on the 
specific behavior of concretes with self-healing structure. The homogeneous self-healing polymeric 
materials are used for comparison analysis. 

The two principles of self-healing behavior – autogenous and autonomous – are presented and 
discussed. The analysis shows that the significant scientific and practical achievements in this area 
of materials science are expected. In this review a number of conclusions regarding the 
expediencies and limitations in developing self-healing concretes are proposed. 
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София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 1-4; e-mails: vensy.stoyanov@gmail.com, yadir@bas.bg; 
Assoc. Prof. Eng. V. Stoyanov, PhD; Academician Yachko Ivanov, Institute of Mechanics, 
Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., Block 1-4, 1113 Sofia, Bulgaria 
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1. ДЪЛГОТРАЙНОСТ И МИКРОДЕФЕКТИ 
Бетонът е най-използваният конструкционен композит, което се дължи на неговата 

значителна якост на натиск при относително ниска себестойност. Освен това въпреки своята 
нехомогенна структура и присъщите за нано-, мезо- и микрониво нееднородности и дефекти, 
той притежава дълъг експлоатационен период. Бетонът има повишена чувствителност към 
образуване на микропукнатини, породени от структурните преобразувания, които протичат 
при свързването и втвърдяването на бетонната смес, съсъхването при изпаряване на течната 
фаза или са следствие от външни натоварвания, близки до максимално допустимите 
натоварвания, ударно въздействие и циклични механични и/или топлинни натоварвания.  

Дълготрайността на бетона се дефинира като неговата способност да се съпротивлява 
на разрушаващи въздействия от физични и/или химични фактори на средата, в която се 
намира конструкцията [1]. Основни показатели за дълготрайност на бетонните 
конструктивни елементи са съхранение на началната геометрична форма, предпазване на 
армировката от корозия и запазване на физико-механичните свойства над допустими нива, 
при които се осигурява сигурността на конструкцията за периода на нейната експлоатация. 

Дълготрайността на бетона зависи от неговата структура, вида и интензивността на 
въздействията, причиняващи нарушения на изградената структура. По-голяма част от 
агресивните фактори са външни въздействия – съприкосновение с водата, валежи, 
въздействие на пръски вода при прибой, удари на вълни, импулсно налягане на движеща се 
вода, кавитация, пясъчна и кавитационна абразия, ударни и изтриващи въздействия, 
хидробиологични въздействия, аерация, циклични въздействия – намокряне и изсушаване, 
охлаждане и нагряване, замръзване и размръзване, въздействие на вятър, температура, 
влажност, концентрация на соли и др. Основните негативни процеси в обема на бетона са 
алкало-силициевата реакция между свързващото вещество и агрегатите (добавъчни 
материали), отделяне на киселина при използване на допълнително полимерно свързващо 
вещество, температурни деформации от повишена екзотермия при хидратацията на цимента 
или втвърдяване на полимерно свързващо. Изброените въздействия водят до редица 
неблагоприятни ефекти, като повишено съсъхване, понижаване на pH, образуване на 
водоразтворими соли и/или кристали на хидро-хлоралуминати и др., предизвикващи 
развитие на пукнатини в структурата на бетона и/или корозия на армировката. Освен 
понижаване якостта на бетона те могат да доведат и до частично или пълно разрушение на 
конструктивните елементи. 

На структурата на бетона е присъщо съществуването на пукнатини, като не всички са 
критични по отношение на разрушението на бетона. При визуално обследване на 
стоманобетонни елементи се фиксират пукнатини и отслоявания в натисковата зона, 
указващи за изменение на структурата или големи пукнатини (макродефекти). При визуално-
инструментално обследване с използване на специални прибори най-често се измерва 
ширината на повърхностните пукнатини [2]. Указание за нормална работа на бетона е 
разкриване на пукнатини до 0,3-0,4 mm. По-широки повърхностни пукнатини са резултат от 
остатъчни деформации, породени от надвишаване на максимално допустимите външни 
натоварвания [2]. По посоката на развитие на видимите пукнатини може да се даде оценка за 
намаляването на носещата способност, претоварване на конструкционния елемент, начало на 
разрушението на бетона и на сцеплението между бетона и армировката и др. За определяне 
якостта на натиск на бетон с евентуално повредена структура се препоръчва изпитване на 
извадени ядки, които са с малък обем, или използване на безразрушителни методи, които са 
косвени и трудно се калибрират [2].  

В допълнение практически е невъзможно своевременното откриване и локализиране на 
микродефекти, които се намират във вътрешността на елемент, което прави невъзможно 
тяхното отстраняване. Същевременно отстранените по традиционните начини 
микродефекти, които са предимно повърхностни, не довеждат до пълното възстановяване на 
структурата, т.е. до първоначално създадената такава. Класическият начин за преодоляване 
на негативния ефект от микродефектите в структурата на бетона към днешна дата се постига 
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чрез преоразмеряване на бетонните елементи, използване на армирочъвна стомана за 
поемане на опънни напрежения и производство и влагане на бетони с многократно по-високи 
показатели от заложените в проекта. Този подход води до оскъпяване на строителството и е 
оправдан единствено заради стремежа за осигуряване на дълъг експлоатационен живот на 
строителните конструкции. 

Подходът за повишаването дълготрайността на бетона, възприет при съставянето на 
стандартите, е дефиниране на основни въздействия на околната среда, които са: циклично 
динамично натоварване, изтриване, износване, корозия на бетона, предизвикани от 
карбонизация и хлориди, въздействие от замразяване/размразяване със или без размразяващи 
вещества, химично агресивно действие и др. Тези външни въздействия дефинират 
многообразие от необходими свойства (мразоустойчивост, водонепропускливост и др.), 
които в цялата си съвкупност описват дълготрайността на бетона. Този подход за 
остойностяване дълготрайността на бетона е оправдан поради многообразието агресивни 
фактори спрямо бетона, но той не позволява получаването на информация за поведението на 
бетона при различни процеси на разрушение и обща оценка на експлоатационната 
пригодност на конструкционните елементи. Например, при изпитванията срещу 
разрушаващо въздействие не се отчита напрегнатото състояние на елемента, влиянието на 
армировката върху деформационното поведение на бетона, продължителността и 
интензитета на външното въздействие, промените в структурата на бетона, следствие на 
приложеното външно въздействие и др. 

В практиката са намерили реализация подходи, при които превантивно се намалява 
количеството или напълно се отстраняват микродефектите в бетонната структура, с които се 
гарантира по-голяма дълготрайност на бетонните строителни конструкции. Към тях спадат: 
защита на бетонната повърхност, увеличаване бетонното покритие на армировката, 
използване на бетони с по-ниска проницаемост (т.е. порьозност), което се постига с 
използване на ниски водоциментови отношения, по-добро уплътнение, използване на 
химични добавки за пластифициране на бетоновата смес. За осигуряване на голяма 
пукнатиноустойчивост при съсъхване и облекчаване работата на носещата армировка в 
зоната, където се получават опънни експлоатационни напрежения се използва пасивно 
дисперсното армиране на бетона със стоманени и/или полимерни влакна. Гарантирането на 
плътна микроструктура на бетона се търси чрез увеличаване съдържанието на фини фракции 
и силно намаляване на водоциментовото отношение, което се осъществява с прилагане на 
поликарбоксилатни химични добавки. С постиженията на нанотехнологиите е възможно 
модифициране на всички компоненти на бетона, в резултат на което се получават 
високоякостни бетони с повишена пукнатиноустойчивост и плътни междуфазни слоеве. В 
този случай управлението на надмолекулната структура на бетоните се постига чрез: 
механоактивационно повишаване дисперсността и активността на цимента, изпозлване на 
наномодифицирани пластификатори и полимерни добавки с усилени пластифициращи 
свойства и включване на регулируемо количество нанодисперсна частици - зародиши за 
насочена кристализация на циментния камък (фулерени, астралени, въглеродни 
нанотръбички, нановлакна, хидросиликати и др.). 

В последните десетина години за повишаване дълготрайността на бетоните все повече 
добиват популярност методите за създаване на бетони със самовъзстановяваща 2 структура 
[3]. Тези методи се основават на възможността структурата на бетона да се подготви за 
бъдещи критични състояния. По този начин се създава възможност за предотвратяване и 
възстановяване на частично разрушаване и повишаване на надеждността на първоначалното 
състояние („здраве“), като по този начин значително се намаляват на разходите при 
експлоатацията на бетонното съоръжение. 

Настоящата статия е първи опит у нас да се изложи философията на бетоните със 
самовъзстановяваща структура, да се анализира състоянието на изследванията и неговите 
                                                 
2 Поради сходството си с лечебния процес при живите организми материалите притежаващи способността да 
възстановяват своята структура се наричат и самолекуващи (self-healing). 
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приложения. 
 
2. БЕТОНЪТ – „УМЕН КОМПОЗИТ“ 
Развитието на човешкото познание минава през различни етапи, за да стигне в наши 

дни до компютърната техника и информационните технологии. Развитието на последните бе 
инициатор и за създаването на т.н. умни (интелигентни) материали (smart materials). Типични 
представители на „умните материали“ са пиезоелектричните материали, сплавите и 
полимерите с памет на формата, полимерите, чувствителни към измененията на pH и/или 
температурата на околната среда, фотомеханичните материали, ненютоновите течности и 
ферофлуидите. Тези материали се отличават с ниска степен на организираност на 
йерархичната си структура, чрез която те реализират събирането и обработката на 
информацията от външното въздействие с последваща реакция [4]. За разлика от „умните 
материали“ „умните структури“ (smart structures) не са еднофазни материали, а композити, 
изградени от конвенционални компоненти за инженерни приложения, които имат свойствата 
чувствителност (sensing), възбуждане (actuation) и управление (control), т.е. те са своеобразна 
имитация на биологично тяло. 

Бетонът представлява изкуствен композитен материал, чиято структура включва три 
фази – хидратирала циментна фаза (циментов камък, ЦК), агрегати и интерфейс – междинна 
преходна фаза, свързваща ЦК и агрегатите. Микроструктурата на бетона е нееднородна, но 
на при инженерните изчисления той се моделира като хомогенно деформируемо твърдо тяло. 
Свойствата на бетона зависят от формираната структура и особено от интерфейса, чиято 
структура и свойства зависят от редица физични процеси, протичащи при хидратацията на 
цимента [5]. Структурата на този интерфейс, прилежащ към повърхността на агрегатите, 
включва слой, богат на портландит (CH) и е с дебелина няколко микрометра (фиг. 1). По-
далече от повърхността е оформен слой (20-60 µm) с висока порьозност, богат на кристали на 
портландит, етрингит и калциеви хидросиликати (CSH). При изследванията ЦК се разглежда 
на две нива: мезониво (при скала на изследване от 10-2 до 10-4 m, при което ЦК е хомогенен 
материал) и микрониво (скалата при която се разглежда интерфейсът между агрегатите и 
циментената матрица) [6]. 

 

 
Фигура 1. Структура на междинната преходна зона между плътен естествен агрегат и 

портландциментова матрица [6] 
 

Обикновеният бетон много трудно би се класифициран като „умен материал“ или „умна 
структура“, но разглеждането на бетон, притежаващ свойството сам да възстановява своята 
повредена структура, предопределя насоките за неговото изследване и изучаване. Като най-
близки по микроструктура са бетоните, в „умната структура“ на които са включени оптични 
влакна и/или продукти на нанотехнологиите – въглеродни тръбички, нановлакна и др. От 
друга страна специфичното поведение на бетон със самовъзстановяваща структура 
предопределя сравнението му с големия клас полимери, способни да „лекуват“ повреждания 
в своята структура (self-healing polymeric materials) [7, 8].  
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3. САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СТРУКТУРАТА НА БЕТОНА 
Концепцията за самовъстановяване се дефинира като самоотстраняване на повреди в 

структурата, причинени от механични, термични или химични въздействия, което се 
осъществява от материали, които вече се намират в обема на материала [3]. Основният 
ефект, който се цели с въвеждането и изучаването на тези материали, е икономия на средства 
от поддръжка (обследване, ремонтни действия и др.) на безопасно ниво на експлоатация на 
дадена конструкция, но при относително високи първоначални разходи (фиг. 2). 
 

 
Фигура 2. Експлоатационно поведение (а) разходи (б) във времето за обикновени (A) и 

високоотговорни (В) конструкции и сравнението им с изпълнени от бетон със 
самовъзстановяваща структура (в) и (г) [3]. (В илюстрацията са включени разходи само за 

ремонт и възстановяване, т.е. без разходите за обследване, лихва и инфлация) 
 

За първи път данни за самовъзстановяване структурата на бетонни образци са 
публикувани през 1925 г. от Д. Абрамс [9], който установява увеличаване на якостта на 
натиск на вече разрушени проби на 28 дневна възраст, които осем години след изпитването 
си са изложени на атмосферни влияния. Петдесет години след първото съобщение в областта 
Дж. Мъндей и съавт. [10] провеждат по-детайлно изследване на установения ефект, като 
доказват за съществуване на самовъзстановяване на разрушена бетонна структура. Те 
отбелязват, че по-висока степен на самовъзстановяване (запълване) на пукнатините се 
наблюдава при отлежаване във въздушна среда с висока влажност, в сравнение с отлежаване 
под вода. Тъй като способността за въстановяване на повредената структура е присъщо 
свойство на бетона, той може се класифицира като автогенен материал. Това е и отправната 
точка за интензивни изследвания в последните десет години с цел изучаване и прогнозиране 
на тази интересна интелигентна проява на циментните бетони.  

Н. Хърн [11] анализира причините за намаляване във времето на пропускливостта на 
структурата на бетона и разделя автогенното възстановяване на структурата от ефектите на 
(само)уплътняване на структурата (self-sealing) и късна хидратация на порландцимента. В 
този обзор са изброени относително големият брой механизми, предложени за обяснение на 
ефекта на самоуплътняване на структурата (изследване на водопропускливостта на 
обикновени бетони във времето), които в резюмиран вид са: 

1. съществуване на въздух в циментовия камък, причина за непълно насищане на 
изпитваните проби [12, 13] или неговото разтваряне под налягане в проникващата вода [14]. 

2. набъбване на втвърдената циментова паста (ВЦП) [15, 16]; 
3. химични реакции на водата и ВЦП, които включват хидратация на нехидратиралите 

клинкерни зърна [15, 17], разтваряне и отлагане на разтворими хидрати, като тези на Ca(OH)2 
(портландита) [13, 16, 17] и карбонизация на разтворения портландит [13, 15, 18]; 
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4. осмотично налягане [19]; 
5. физично запушване на капилярите, предизвикано от отлагането на несвързани 

частици в циментовата паста и водещо до формиране на „филтърна тапа“ [14, 15, 17]. 
От изброените механизми по-голямо значение имат последните три, при които се 

осъществява необратимо самовъзстановяване на циментовия камък, резултат от 
взаимодействието между микроструктурата и проникващия флуид. Резултатът от това 
автогенно уплътнение на структурата се изразява във възстанояване до 4–5% от якостта на 
натиск [20].  

За разлика от (само)уплътняване на структурата, автогенното самовъзстановяване на 
структурата се наблюдава предимно при бетони, които са в контакт с вода, като устои, 
водостоци, канали, тръби и др. Освен това „лекуването“ на пукнатините започва поне една 
седмица след нейното отваряне, като този процес се предхожда от механично блокиране [11]. 
Самият процес представлява запълване на пукнатините с плътна мрежа от бели фини 
кристални продукти (фиг. 3) – CaCO3 (калцит), отложени върху Ca(ОH)2 (портландит) [21-
23], които се получават при реакция на разтворения във вода Ca(HCO3)2 и намиращия се в 
циментовия камък Ca(ОH)2 (портландит) или карбонизация на портландита, когато бетонът е 
изложен на въздух с висока влажност [24]. Резултатът от автогенното самовъзстановяване е 
илюстриран от Й. Янг и съавт. [25] (фиг. 4), като доказателство за ефекта е, че при повторно 
натоварване на разрушени образци, новообразуваните пукнатини са в участък, различен от 
самоизлекуваните. Времето за запълване на пукнатините, т.е. прекристализация на калцита, 
зависи от техните размери, количеството на портландит в циментовия камък и влажностните 
условия, като хидростатичен напор, pH на средата, влажност, температура и др. 

За първи път идеята за автономно самовъзстановяване на повредена структура е 
разаработена в работите на White и съавт. [26, 27]. Тази концепция, която е резултат от 
инициатива на НАСА от 1996 г., е основа за интензивно научно развитие в областта на 
материалознанието. В началото обект на самовъзстановяване са били предимно хомогенните 
материали, като понастояшем изследванията се провеждат и върху хетерогенни композити, 
каквото са циментните разтвори и бетони. Поради малкия размер на повредите в 
структурата, които следва да се възстановят, тази тематика се разглежда като една от 
обещаващите области за приложение на нанотехнологиите. 

Автономното „самолекуване“ на повредена структура се дължи на освобождаване в 
материала на капсулирани до момента на повреда вещества за самовъзстановяване (СВ) [3, 
28]. Нарастването на пукнатината (фиг. 5а) предизвиква разрушаване на обвивката на 
микрокапсулата, веществото на СВ се разтича в пукнатината под дейстие на гравитационни и 
капилярни сили, свързва се с катализатор на процеса на полимеризация (фиг. 5б), като се 
достига до запълване на пукнатината с втвърден полимер (фиг. 5в).  
 

 
Фигура 3. ESEM (XEDS) химичен анализ на продуктите, осъщвствяващи автогенно 
самовъзстановяване на пукнатики в структурата на циментни композити [23] 
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  а) 
 

   б)   в) 

Фигура 4. Микропукнатини в циментен композит преди (а) и след (б) автогенно 
самовъзстановяване на структурата; новообразувани пукнатини в „самоизлекуван“ 

циментен композит [25] 
 

  г) 

Фигура 5. Концепция за автономно самовъзстановяване на структурата (а-в): 1 –
микрокапсула, 2 – катализатор, 3 – пукнатина, 4 – вещество за самовъзстановяване 
(СВ) на структурата, 5 – втвърдрено СВ; (г) ESEM на разрупена микрокапсула [26]. 

 
Създаването на циментен композит, с възможност за автономно самовъзстановяване на 

микроповреда в своята структура представлява решаване на поредица от технологични 
задачи. СВ оформят самостоятелен клас „умни материали“, които притежават способността 
за пасивно запълване на леки повреди без външна намеса. Те трябва да представляват 
бързовтърдяващо нисковискозно вещество с ниско повърхностното напрежение, поради 
което за предпочитане е използването на епоксидни смоли (0,2÷0,5 Pa.s при 20ºC), 
цианоакрилати (<0,01 Pa.s, кисели разтвори, влизащи в контакт с алкална среда) и алкало-
силициеви разтвори (хидратират в присъствие на кислород) [3]. Степента на възстановяване 
на якостните показатели трябва да е над 80÷100% [29]. Обвивката на микрокапсулите, с 
диаметри 20÷300 µm [3], трябва да е изработена от материал, който е устойчив както в 
средата на циментната матрица, така и на СВ. Освен това тя трябва да е достатъчно здрава 
при технологичните процеси на създаване, транспортиране, полагане и уплътнение на 
смесите, и в процесите на хидратация и втвърдяване, но да може да се разруши при 
нарастване на пукнатина. Катализаторът може свободно да е диспергиран в обема на 
материала, но за предпочитане е и той да е предпазен с непроницаема обвивка. Влаганите 
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капсули да са в достатъчно количество за осъществяване на самовъзстановяването, не трябва 
да поставят ограничения спрямо физичните, химичните и механичните свойства на 
компонентите на строителния разтвор и бетона, не трябва да влияят на хидратацията на 
портландцимента, но може да окажат влияние върху параметрите на технологичните процеси 
– например ниска скорост на разбъркване, нисък ефективен вискозитет на строителния 
разтвор, по-голямо отворено време за работа и др.  

 
Лабораторните изследвания за автономно самовъзстановяване на циментите композити 

са относително малко на брой, но интересни резултати са получени от колектива на Виктор 
Ли [30]. В изследванията, проведени с „умен циментов композит“, вместо микрокапсули са 
изпозлвани кухи стъклени влакна (диаметър – 500 µm, дебелина на обвивката – 60 µm,), в 
които е вложен СВ, който втвърдява на въздух [30]. Предвид локалният характер на 
разрушенията, при този начин на влагане на включенията има възможност за намалено 
отдаване на СВ. Поведението на създадения композита може да се класифицира като 
пасивно „умно самовъзстановяване“, като свойството чувствителност (sensing action) на 
натоварената проба при образуването в нея на пукнатините предизвиква възбуждане 
(actuation) за контролирано отдаване на СВ чрез разкъсване на стъклените влакната (фиг. 6). 
Ефекът на самовъзстановяване на структурата се потвърждава с изпитвания на опън и опън 
при огъване. 

 

 
а) 

 б) 

Фигура 6. ESEM на разрушени стъклени тръбички, съдържащи агент за 
самовъзстановяване при изпитване на опън (а) и опън при огъване (б) [30]. 

 
Предложени са и други концепции за автономно самовъзстановяване на структурата на 

конструкционни материали. Т. Нишиваки и съавт. [31] влагат СВ в тръбички и при начало на 
пукнатинообразуване композитът локализира мястото на повредата (self-diagnostic 
composite), което се диагностицира с увеличаване на електричното съпротивление. В 
системата се възбужда източник на топлина, който осъществява локално стопяване на 
обвивката, разтичане с последващо втвърдяване на СВ. Й. Сакаи и съавт. [32] използват 
сплав с памет на формата (shape-memory alloy) за армиране на циментопясъчни разтвори. 
Представените от тях експериментални резултати показват, че влагането на този 
супереластичен материал значително намалява деформациите. Ефектът на възстановяване се 
състои в последващо възвръщане на деформацията, която при T=30ºC (обратим преход в 
сплавта) остава около 1/10 от максималната. 

 
Редица автори представят резултати за самовъзстановяване структурата на циментни 

композити чрез изпозлване на бактерии [33-35].  
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Фигура 7. Развитие на кристали на калцита: а) разлика между размерите на бактерията 

Bacillus Pasteruii и кристалите, б) пръчковидни следи, съразмерими с размерите на 
бактерията Bacillus Pasteruii [34] 

 
Въвеждането на бактерии води до протичането на биологични процеси в структурата на 

цимнтовия камък. Микробиологично възбудените едновременни или последователни сложни 
биохимични реакции водят до формиране на области с плътен калцит (фиг. 7). В [36] се 
изпозлва бактерията B. sphaericus LMG 225 57. Бактериите Bacillus pseudoformus DSM 8715 и 
B. Cohnii DSM 6307 чрез метаболитна конверсия на калциевия лактат (C6H10CaO6) в областта 
на пукнатините води до формиране на клациев карбонат и отделяне на въглероден диоксид, 
който впоследствие реагира с портландита до образуване на нови порции калцит [35]. Като 
част от метаболизма на бактерията Bacillus Pasteruii е преобразуването на карбамид до CO2 и 
амоняк. Възможните биохимични реакции в средата на циментовия камък, при които се 
формира CaCO3 може да се обобщят до реакциите [34]: 

 

Ca
2+ 

+ Cell → Cell-Ca
2+ 

 
Cl

- 
+ HCO3

- 
+ NH3 → NH4Cl + CO3

2- 
 

Cell-Ca
2+ 

+ CO3

2- 
→ Cell-CaCO3↓  

 
Анализът на изложените методи за автономно самовъзстановяване структурата на 

бетоните показва, че тези методи са обещаващи за приложение в циментите композити. 
Докато предимствата на тези методи са явни и атрактивни, то техните недостатъци не са яснo 
изразени, поредвид недостатъчните изследвания в областта и липсата на пратически опит. 
Следва да се очаква, че с увеличаване на количеството на вложените вещества, способни да 
запълнят възникнали микродефкети в структурата, механичните и деформационни 
характеристики на композитите се понижват. Освен това е трудно да се установи дали 
количеството на тези вещества е напълно изпозвано, за да се предвиди възможност за 
повторно самовъстановяване на структурата. Въвеждането на диагностицираща система в 
състава на конструкционния материал значително би оскъпил самия композит, а влагането 
на сплави с памет на формата съдържа елемент на самовъзстановяване, но той не е по 
отношение на запълване на празнините/пукнатините с неразтворими вещества. Ефектът от 
изпозлването на бактерии наподобява този при автогенното възстановяване, но и изисква 
предварително обследване и локализиране на повредите в структурата на циментните 
състави. Автогенното самовъзстановяване на структурата е ефективно при ширината на 
пукнатините до 150 µm (най-ефективно – до 50 µm) и зависи от редица фактори: ширина на 
пукнатината, налягането на водата, pH на водата, температурата, твърдостта на водата, 
съдържанието на хлориди във водата, състава на циментовия композити и др. Голяма част от 
тези фактори имат случаен характер и е трудно да бъде вложен в конкретни инженерни 
изчисления. са необходими допълнителни изследвания.  

 
ИЗВОДИ 
Циментите разтвори и бетони по своя характер са материали, съдържащи в себе си пори 
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и пукнатини, породени от процесите на хидратация и втвърдяване и/или от натоварване. 
Това са областите, в които предимно се осъществяват преносни процеси (проникване на 
влага и/или течности), които са основна причина за дефектиране на тяхната структура. 

Изследванията в областта на гарантиране дълготрайността на бетона са разнопосочни, 
като мероприятията за възстановяване структурата (дълготрайността) на циментните 
композити изсикват отностително големи човешки и парични ресурси. Едно от очертаващите 
се ефективни решения на проблемите за дълготрайността на циментните композити 
(бетоните) е създаването на такива със самовъзстановяваща структура. Все още, обаче, има 
неизяснени въпроси около автономното и автогенното възстановяване на структурата. 

Анализът на получените досега резултати от изследванията върху циментни композити 
със самовъзстановяваща структурата позволява да се направят следните предварителни 
изводи: 

- следва да се очаква както екологичен, така и икономически ефект от приложението на 
този тип материали; 

- подобрява се експлоатационната надеждност и дълготрайност на съоръженията; 
- първоначалното изпозлване на конструкционни материали със самовъзстановяваща 

структурата следва да се очаква при строителството на инфраструктурни съоръжения 
(мостове) и високоотговорни сгради и конструкции. 
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