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SPECIALIZED MATERIALS FOR STRUCTURAL BONDING  

/DEFINITION, TESTING, PERFORMANCES AND CONFORMITY WITH 

EUPROPEAN STANDARD EN1504-4/ 

SUMMARY 

In order to organize and simplify complex  process of reparation and protection of concrete structures, 

as well as to allow adequate choice of  materials and methodology for reparation European standard 

EN1504 is issued, thus completely define phases of reparation and protection of concrete/reinforce 

concrete structure. As part of the standard, EN1504-4 specifies requirements for testing and 

performances of the materials used for establishing structural bonding in reparation-strengthening of 

concrete structures. Purpose of this work is to demonstrate specific aspects of this standard 

(definition, testing, performances and conformity) using practical examples.  
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СОВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОНСТРУКТИВНО ВРЗУВАЊЕ  

/ДЕФИНИРАЊЕ, ТЕСТИРАЊЕ, ПЕРФОРМАНСИ И УСКЛАДЕНОСТ СО 

ЕВРОПСКИОТ СТАНДАРД EN 1504-4/ 

РЕЗИМЕ 

Со цел комплексниот процес на санација на АБ-конструкции да се систематизира и 

поедностави, особено да се овозможи правилен избор на методологија на работа и материјали 

за санација, воведен е европскиот стандард EN1504, кој во потполност ги дефинира фазите на 

санација на одредена конструкција. Како дел од стандардот, EN1504-4 ги специфицира 

барањата за перформанси на материјалите наменети за остварување на конструктивна врска 

при зајакнување на бетонски и АБ-конструкции. Целта на овој труд е преку конкретни примери 

да се демонстрираат одредени специфични сегменти на стандардот врзани со дефинирањето, 

тестирањето, сертификацијата и примената на некои специјализирани материјали наменети за 

остварување на конструктивна врска при санација на конструкциите.  
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1. ВОВЕД 

Бетонот е евтин, траен, еколошки матерјал, кој дава бескрајни можности за обликување и 

примена. Ваквите карактеристики допринесуваат бетонот и армираниот бетон да бидат 

најшироко распростраснети градежни матерјали во светот. Дополнително, развојот на 

современата технологија на бетон секојдневно ја проширува неговата примена.  

Бетонот се применува за градење на објекти на сите континенти, во секоја климатска зона, за 

изведба на инженерски и хидротехнички објекти, построенија во секоја индустрија, подземни 

конструкции, пристаништа, нафтени платформи и други конструкции во и покрај морињата. 

Вакваиот широк спектар на примена ги прави различните бетонски и АБ-конструкции 

изложени на агресии предизвикани од физичко-механички влијанија, атмосферски влијанија, 

хемиски агресии и др. 

Со цел да се спречи појавата, како и да се санираат евентуални оштетувања на АБ-

конструкции, неопходно е да најпрво да се разбере природата на бетонот и армираниот бетон, 

начинот како овие матерјали работат и како различните надворешни влијанија влијаат на 

нивното однесување. Од тие причини негативните влијанија на АБ конструкции ги 

класифицираме во две основни групи: 

– Оштетувања на бетонот 

– Оштетувања на АБ-конструкции како последица на корозија на челичната арматура 

 

Основни причинители на оштетувања и деградација на бетонот 

Механички влијанија Хемиски влијанија Физички влијанија 

Удар Алкално-агрегатна реакција 

Циклуси на 

замрзнување/одмрзнување 

Преоптоварување 

Изложеност на хемиска  

агресија Температурни поместувања 

Поместување 

Бактериоски или други 

биолошки влијанија Експанзија на кристали на сол 

Вибрации, Земјотрес, 

Експлозија Ефлоресценција (исолување)  Собирање 

  Ерозија 

  Абразија и абење на бетонот 

Оштетувања на АБ-конструкции како последица на корозија на челичната арматура 

Причинител на оштетувањето Пример 

Корозивна контаминација 

Изложеност на хемиски 

агресивни материјали 

Пр. Хлориди од морска сол 

или сол за размрзнување  

Хемиски влијанија 

Пасивизација на заштитниот 

слој на бетонот Карбонизација  

Електро хемиска корозија 

Последица на постоење на 

електрично коло во бетонот 

- Метали со различен 

електричен потенцијал се во 

контакт преку бетонот / 

- Поради затворање на ел. 

коло преку бетонот кај 

преносните електрични 

системи 

 

Со цел да се систематизира и поедностави процесот на санација на одредена АБ конструкција, 

особено да се олесни правилнот избор на методологија и материјали за санација, воведен е 

европскиот стандард EN1504, кој во потполност ја дефинира постапката на санација на 

одредена бетонска или АБ-конструкција – почнувајки со правилна проценка (дијагностика) на 

состојбата во која една конструкција се наоѓа, изготвување на проект за санација, правилен 

избор на материјали и технологија на апликација, како и контрола на квалитетот на 

материјалите и изведената работа. 

Европскиот стандард EN1504 е наменет за сите учесници во процесот на санација на 

бетонските и АБ-конструкции – инвеститори, инженери проектанти, изведувачи, 



производители на градежни материјали, надзори. Правилното разбирање и доследната примена 

на стандардот EN1504 е клучно за квалитетно и ефикасно извршување на санационите работи.  

 

2. ЕВРОПСКИ НОРМИ ЗА САНАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АБ КОНСТРУКЦИИ EN 1504 

 
Европскиот стандард кој се однесува на заштита и санација на бетонски и АБ-конструкции 

EUROPEAN STANDARD EN 1504 Products and systems for the protection and repair of concrete 

structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity се состои од 10 

поглавја:  

 
•  EN 1504-1 Дефинирање 

•  EN 1504-2 површинска заштита на бетонот 

•  EN 1504-3 конструктивна и неконструктивна репарација 

•  EN 1504-4 конструктивно поврзување 

•  EN 1504-5 Материјали и Системи за инјектирање 

•  EN 1504-6 Анкерување на челична арматура 

•  EN 1504-7 Заштита од корозија на челичната арматура 

•  EN 1504-8 Контрола на квалитетот и оценка на сообразноста 

•  EN 1504-9 Генерални принципи на користење на продуктите и системите 

•  EN 1504-10 In-situ апликација на продуктите и системите и контрола на квалитетот 

на извршените работи 

 

2.1 EN 1504-1 Дефинирање на специфичната терминологија во стандардот 

 

Првото поглавје на стандардот EN 1504-1 ги дефинира специфичните термини врзани со 

продуктите и технологијата на санацијата, репарирање, зајакнување, заштита и одржување на 

бетонски конструкции. 

 

2.2 EN 1504-2 Материјали и Системи за површинска заштита на бетонот 

 

EN 1504-2 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги дефинира методите за површинска 

заштита на бетонот - Хидрофобна импрегнација, Импрегнација, Премачкување. Наведените 

методи одговараат на следните принципи за репарација/заштита дефинирани во EN 1504-9: 

 

Принцип 1 

Заштита од продирање /protection against ingress/  

- Хидрофобна импрегнација 

- Импрегнација 

- Премачкување 

Принцип 2 

Заштита од влага /moisture control/  

- Хидрофобна импрегнација 

- Премачкување 

Принцип 5 

Подобрување-зајакнување на површината /Physical resistance; Surface 

improvement /  

- Импрегнација 

- Премачкување 

Принцип 6 

Заштита од хемиска агресија /Resistance to chemicals/  

- Премачкување 

Принцип 8 

Зголемување на отпорот (електричен) преку лимитирање на влажноста 

/Increasing resistivity by limiting moisture content/  

- Хидрофобна импрегнација 

- Премачкување 

 



Избор на соодветен продукт или систем за површинска заштита на бетонот се врши врз основа 

на проценка на конкретните или потенцијални причинители на деградација. Накусо, избор се 

врши според следната процедура: 

- Проценка на напрегањата, состојбата и оштетувањата, нивна класификација и одредување на 

причинителите на истите. 

- Врз основа на извршената проценка се одредуваат и принципите за санација и заштита 

- По одредување на принципите, за истите се избираат и соодветни методи за 

репарација/заштита (Хидрофобна имрегнација, импрегнација, премаз или комбинација).  

- Во зависност од конкретниот случај/дијагноза, се врши избор на продукти или систем за 

санација. Притоа, се земаат во во предвид следните карактеристики на материјалот/системот: 

Линеарно собирање, Јакост на притисок, Коеф. на термална експанзија, Отпорност на абразија, 

Адхезија, Адхезија на влажна подлога, Пропустливост на CO2, Пропустливост на водена 

пареа, Капиларна абсорбција и Водопропустливост, Отпорност на дејство на мраз и сол, 

Отпорност на стареење, Хемиска отпорност, Екстремна хемиска отпорност, Можност за 

премостување на пукнатитни, Отпорност на удар, Реакција во контакт со оган, 

Противклизност, Длабочина на пенетрација во бетонот, Антистатски својства, Дифузија на 

јони на хлор, како и други специфични својства. Применетите системи во врзана состојба 

несмеат да ослободуваат субстанции штетни за здравјето, хигиената и околината. 

 

2.3 EN 1504-3 Материјали и Системи за конструктивна и неконструктивна репарација 

 

EN 1504-3 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за 

дефинирање и перформанси на  репартурните малтери и бетони кои се наменети за репарација 

и/или замена на оштетен/деградиран бетон и заштита на арматурата. Истите се неопходни со 

цел да се врати функционалноста и продолжи векот на екплоатација на оштетената бетонска 

конструкција. 

 

Принцип 3 

Репарација на бетонот /concrete restoration/  

- Рачно нанесување малтер 

- Репрофилирање со бетон 

- Прскање малтер или бетон (Shotcrete) 

Принцип 4 

Конструктивно зајакнување /structural strengthening /  

- Додавање на бетон или малтер 

Принцип 7 

Сочувување или враќање на пасивнопста /preserving or restoring passivity/  

- Зголемување на заштитниот слој над арматурата со малтер или бетон 

- Замена на деградиран бетон 

 

 Притоа, неопходен е и правилен избор на тип на врзивнно средство во материјалот/системот 

(bonding agent) кое ќе овозможи остварување на трајна врска со подлогата на која не влијаат 

влага или алкалии.  

 

2.4 EN 1504-4 Материјали и Системи за конструктивно поврзување /Structural bonding/ 

 

EN 1504-4 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за 

дефинирање и перформанси на материјалите наменети за остварување на конструктивна врска 

при зајакнување на бетонски конструкции.   
 

2.5 EN 1504-5 Материјали и Системи за инјектирање /Concrete injection/ 

 

EN 1504-5 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за 

дефинирање и перформанси (вклучително и трајност) на материјалите наменети за санација и 

заштита на бетонските конструкции кои се аплицираат со инјектирање.  



Со примена на инјектирање/залевање се постигнува зголемување на непропусноста на 

конструкцијата, се спречува продор на агресивен медиум кој може да доведе до корозија на 

арматурата, се зајакнува конструкцијата преку зајакнување на бетонот. 

Во зависност од намената можно се три категории на материјали за инјектирање за различна 

намена 

• Конструктивно Исполнување на пукнатините со материјал кој ги пренесува напрегањата 

• Исполнување на пукнатините со дуктилен материјал/исполна 

• Исполна на пукнатините со експандирачки материјал 

 

2.6 EN 1504-6 Анкерување на челична арматура /Anchoring of reinforcing steel bar/ 

 

EN 1504-6 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за 

дефинирање и перформанси  на материјалите наменети за анкерување на челични анкери во 

постоечка АБ-бетонска конструкција со цел нејзино зајакнување и обезбедување на 

континуитет на арматурата. 

 

2.7 EN 1504-7 Заштита од корозија на челичната арматура / Reinforcement corrosion 

protection / 
 

EN 1504-7 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за 

дефинирање и перформанси на материјалите наменети за активни и одбојни премази за 

заштита на арматурниот челик од корозија при сљанации на АБ-конструкции.  

 

2.8 EN 1504-8 Контрола на квалитетот и оценка на сообразноста /Quality control and 

еvaluation of conformity/  

 
Овој дел од стандардот ги дефинира процедурите за контрола на квалитетот и оценување на 

сообразноста . 

 

2.9 EN 1504-9 Генерални принципи на користење на продуктите и системите / General 

principles for the use of products and systems/  

 
Овој дел од стандардот EN 1504 ги дефинира генералните принципи за заштита и санации на 

неармирани и армирани бетонски конструкции, како и методите на заштита/санација кои се 

соодветни за секој од наведените принципи.  

 

EN 1504-9 Принципи и методи за заштита и санација на Бетонски конструкции  

Принципи и методи поврзани со дефекти во бетонот  

Принцип 1  

Заштита од продирање /protection against ingress/  

- Хидрофобна импрегнација  

- Импрегнација  

- Премачкување  

Принцип 2  

Заштита од влага /moisture control/  

- Хидрофобна импрегнација  

- Премачкување  

Принцип 3  

Репарација на бетонот /concrete restoration/  

- Рачно нанесување малтер  

- Репрофилирање со бетон  

- Прскање малтер или бетон (Shotcrete)  

Принцип 4  

Конструктивно зајакнување /structural strengthening /  

- Додавање на бетон или малтер  



Принцип 5  

Подобрување-зајакнување на површината /Physical resistance; Surface 

improvement /  

- Импрегнација  

- Премачкување  

Принцип 6  

Заштита од хемиска агресија /Resistance to chemicals/  

- Премачкување  

Принципи и методи поврзани со корозија на арматурата  

Принцип 7  

Сочувување или враќање на пасивноста /preserving or restoring passivity/  

- Зголемување на заштитниот слој над арматурата со малтер или бетон  

- Замена на деградиран бетон  

Принцип 8  

Зголемување на отпорот (електричен) преку лимитирање на влажноста 

/Increasing resistivity by limiting moisture content/  

- Хидрофобна импрегнација  

- Премачкување  

Принцип 9  

Катодна контрола /Cathodic control /  

- Лимитирање на содржината на оксиди со површински премази (на катодата)  

Принцип 10  

Катодна заштита /Cathodic protection /  

- Воведување на електричен потенцијал  

Принцип 11  

Контрола на Анодни површини /Control of anodic areas/  

- Активна заштита на арматурата  

Инхибитори на корозија во бетонот  

 

2.10 EN 1504-10 In situ апликација на продуктите и системите и контрола на квалитетот 

на извршените работи / Site application of products and systems and quality control of 

the works/  

 

Овој дел од стандардот EN 1504 ги дефинира состојбите на подлогата пред и за време на 

нанесувањето на материјалите за заштита или санација, како и сите аспекти на на самата 

апликација – чување на материјалот, контрола на квалитетот, одржување, безбедност при 

работа и безбедност за околината. 

 

3. EN1504-4 МАТЕРИЈАЛИ И СИСТЕМИ ЗА КОНСТРУКТИВНО ПОВРЗУВАЊЕ  

 
EN 1504-4 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за 

дефинирање и перформанси на материјалите наменети за остварување на конструктивна врска 

при зајакнување на бетонски и Аб-конструкции (Принцип 4 -Конструктивно зајакнување).  

Принципот на репарација 4 подразбира два типа на конструктивно поврзување: 

• Зајакнување со лепење на надворешни плочи од челик /bonded plate reinforcement/ или 

друг соодветен материјал (пр. Композитни материјали армирани со влакна) на 

површината на постоечка бетонска конструкција со цел нејзино зајакнување, 

вклучително и меѓусебно врзување – ламелирање на новопоставените плочи. 

• Зајакнување со конструктивно врзување на стврднат бетон со стврдант бетон (најчесто 

кај префабрикувани бет. Елементи), или врзување на стврднат и свеж бетон каде двата 

слоја на бетон треба да бидат спрегнати, односно се однесуваат како еден – композитен 

материјал. 

 

Изборот и подобноста за користење на наведените материјали заиси од следните перформанси:  

- Можност за апликација на вртикала, хоризонтала или со инјектирање (зависи од визкозноста 

и тиксотропијата на материјалите) 

- Можност за апликација на влажна подлога 

- Можност за апликација на екстремни надворешни температури (позитивни и негативни) 



- Можност за адхезија на различни подлоги (челични плочи, плочи од челик заштитен од 

корозија, стврднат бетон, свеж батон) 

- Трајност на термички циклуси и циклуси на влага 

- Отворено време на работа, јакост на притисок, јакост на смолкнување, температура на 

“омекнување” (glass transition temperature – температура на која цврст аморфен материјал 

(glass) преминува во полу-стопена состојба), коефициент на термичка експанзија, собирање. 

 

Начинот на испитување на наведените својства дефинирани се во стандардот EN1504-4 

 

Својство 

Стандард по кој се 

испитува Минимален критериум 

Јакост на притисок EN 12190 ≥ 30 MPa 

Јакост на аголно смолкнување  

/slant share strength/ EN 12615 ≥ 6 MPa 

Адхезија на стврднат-свеж 

бетон 

EN 12636 

EN 12615 Лом во бетонот 

Отворено време на дејство  

/open time/ (можност за 

апликација на новиот бетон) EN 12189 Декларирано од производителот 

Отворено време на работа 

/workable time/ (можност за 

апликација на “лепилото”) EN ISO 9514 

Декларирано од производителот 

- зависи од количината на мешање и 

температурата 

Модул на еластичност  EN 13412 ≥ 2000 MPa 

Можност за апликација со 

инјектирање / адхезија EN 12618-2 Лом во бетонот (кај сува подлога) 

Можност за апликација на 

влажна подлога 

EN 12636 

EN 12615 Лом во бетонот 

Трајност – при изложување на 

термички циклуси и 

температура и влажност EN 13733 

По изложувањето, јакоста на 

смолкнување несмее да е  помала 

од јакоста на затегнување на 

бетонот  

 

Од посебен интерес за оваа тема е испитувањето на атхезионата врска помеѓу Стар-Нов бетон, 

за чие утврдување предвидени се два типа на тестирање: 

• Аголно Смолкнување - EN12615 

• Чисто затегнување (Pull-off) EN12636  

 

Истата се испитува во лабораториски услови на полимерен репаратурен малтер составен од 

реактивно полимерно врзиво (двокомпонентно, на епоксидна основа) и инертно минерално 

полнило (кварцен песок). Испитувањето се врши на примерок на материјалот Адингпокс-Н, 

производство на АДИНГ АД Скопје. 

 

EN12615 /Slant shear strength/ - Одередување на аголната јакост на смолкнување на 

конструктивната врска помеѓу С-Н бетон. Испитувањето се врши на бетонски призми со 

димензии 100x100x400 mm (алтернативно 40x40x160 mm). Истите се чуваат 28 дена и се сечат 

на средината под агол од 60° - според скицата. За испитување на врска Стар-Стар бетон двете 

половинки повторно се лепат меѓусебе (на сува или водозаситена подлога). За испитувањ на 

врска Стар-Нов бетон се нанесува “лепилото” и потоа се лие новата половина од бетонот. Кај 

врска С-С бетон призмите се чуваат 7 дена а кај С-Н бетон 28 дена. Испитувањето се врши со 

постепено аплицирање на притисок по подолжната оска додека не дојде до лом. Ломот може да 

настане во бетонот, да се наруши адхезијата по една или по двете површини, да дојде до лом во 

лепакот или комбинирано (дел од површината на лом да биде во бетонот а дел на рамнината на 

лепење).  

 



 

 
 

  

 

EN12636 /Determination of adhesion concrete to concrete/ - Ги дефинира методите за одередување 

на адхезијата на конструктивните лепила помеѓу Стврднат и Стврднат бетон и Свеж-

Стврданат.  

 

Испитувањето на врската стврднат-стврднат бетон се врши на бетонски призми со димензии 

100x100x400 mm (алтернативно 40x40x160 mm) кои се пресечени и залепени на половинат. 

Потоа истите се тестираат на свиткување /tensile bonding test/. За тестот да биде позитивен лом 

мора да се јави во бетонот (лепењето може да се врши на сува или влажна подлога).  

 

   
 

 

 

 



Со цел лабораториски да се испита врската помеѓу стврднат и свеж бетон се припремаат 

пробни тела од бетон со дебелина мин 50mm кои се чуваат 28 дена, по што се нанесува слој од 

2mm “лепило” и веднаш, (додека е лепилото) се нанесува нов слој (50mm) на свеж бетон. 

Новиот бетон се третира повторно 28 дена во вода, по што се испитува врската помеѓу двата 

бетона. Испитувањето вклучува кернување (бушење) со дијамантска круна со внатрешен отвор 

Ø53mm низ новиот бетон и преку линијата на лепење во стариот бетон. Потоа се испитува 

адхезијата со извлекување – pull-off test. Адхезионата врска која ја обезбедува материјалот се 

смета за задоволена доколку прекин-лом настане во бетонот а не на контактот со лепилото. 

Постојат два метода за вршење на pull-off тестирањето: 

• Метод со залепени држачи “папучи” Bonded dollies method 

• Метод на извлекување со “клешти” Friction grip method 

 

  

  
Соодветна врска – лом во бетонот Несоодветна врска – лом во “лепилото” 

 

Заклучок и резултати од испитувањата – Целта на конструктивното поврзување на 

различните елементи при санација на АБ-конструкциите е истите да работат заеднички-во 

спрега. Од тие причини и стандардот предвидува лепилото кое се применува за нивно 

конструктивно врзување да поседува соодветни перформанси и во никој случај да не биде 

“слабата карика” преку која ке дојде до лом на конструктивниот елемент. Оттука произлегува 

барањето при испитување на чисто затегнување (Pull-off) до лом да дојде во бетонот – не во 

врската. 

 

Извршените испитувања на материјалот АДИНГПОКС-Н докажаа дека материјалот – доколку 

е правилно нанесен  може да оствари адхезија со постоечка водозаситена бетонската подлога и 

свеж бетон со вредност повисока од јакоста на затегнување на самиот бетон – поради што 

ломот е настанат во бетонот. Примерот кај кој до лом доаѓа во лепилото е во случај на 

неправилно вградување на свежиот бетон, односно надминато е отвореното време на работа 

(епоксидот е врзан пред да се нанесе свежиот бетон).  

При испитувањето на јакоста на аголно смолкнување добиени се вредности повисоки од 6 Mpa, 

колку што и предвидува стандардот EN1504-4. 

 


