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ANALYSES OF THE INFLUENCE OF CONCRETE PERFORMANCES AND 

BONDING AGENTS TO ADHESION BETWEEN OLD AND NEW CONCRETE 

/EXPERIMENTAL RESULTS AND WORLD EXPERIENCE/  

SUMMARY 

Conducting structural bonding between layers of concrete with different age, thus forming one 

composite concrete unit, depends on multiple factors such as type of concrete substrate, physical-

mechanical characteristics of the substrate, application of the new concrete layer, presence of 

vibrations during application and setting period of the secondary concrete layer, etc. 

In order increase experience and understanding of this subject, series of comparative testing were 

made in Central Laboratory – ADING, comparing the adhesive boding between different types of 

“old” and “new” reparation concrete, with and without use of bonding agents. Acquired testing results 

and analyses are presented in this article.  
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АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА БЕТОНОТ И 

ВРЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ВРСКАТА СТАР-НОВ БЕТОН  

/ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИСПИТУВАЊА И СВЕТСКО ИСКУСТВО/ 

РЕЗИМЕ 

Остварувањето на конструктивна врска - спрегање на бетонски слоеви со различна старост во  

еден композитен бетонски елемент, зависи од многу фактори како што се типот на бетонската 

подлога, нејзините физичко-механички карактеристики, вградувањето на новиот бетонот, 

појавата на вибрации за време на апликацијата и врзувањето на секундарниот слој, и др.  

Со цел да се потврдат и продлабочат знаењата и искуството врзано со оваа тема, во ЦЛ-

АДИНГ извршена е серија споредбени испитувања и анализа на врската која се остварува 

помеѓу различните класи на постоечки “стар” бетон и “нов” бетон за репарација, со и без 

примена на врзни средства. Резултатите од испитувањата се презентирани во овој труд. 

 

Клучни зборови: Бетон, Адхезија, Европски норми, EN1504, Санација,  
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1. ВОВЕД 

Предмет на истражување на овој труд е остварувањето на конструктивна врска помеѓу 

бетоните со различна старост, кои најчесто наоѓаат примена при санациите на бетонските и АБ 

конструкции.  

Доколку за одредена бетонска или АБ конструкција се утврди дека е сериозно оштетена или 

ослабната, поради што истата не ги исполнува проектираните перформанси во поглед на 

носивоста и правилно функционирање како дел од комплетниот конструктивн систем, 

потребно е да изврши конструктивна репарација.  

Друг случај каде е потрбно да се изврши конструктивно врзување се прекините во текот на 

бетонирањето кои можат да бидат планирани (на пример доколку бетонскиот елемент се 

изведува во повеќе фази), или непланирани, (пр. во случај кога поради дефект на опремата 

бетонирањето е прекинато и потребно е да се доврши после неколку денови). 

 

Материјалите и системите за конструктивна и неконструктивна репарација се дефинирани во 

стандардот ЕN1504-3
[3]

 и истите се применуваат кај следните Принципи на репарирање: 

 

Принцип 3: Репарација на бетонот /concrete restoration/  

Ги вклучува следните методи: 

- Рачно нанесување малтер  

- Репрофилирање со бетон  

- Прскање малтер или бетон (Shotcrete) 

 

Принцип 4: Конструктивно зајакнување /structural strengthening/  

Ги вклучува следните методи: 

- Додавање на бетон или малтер 

 

Принцип 7: Сочувување или враќање на пасивноста /preserving or restoring passivity/  

Ги вклучува следните методи: 

- Зголемување на заштитниот слој над арматурата со малтер или бетон  

- Замена на деградиран бетон 

 

Со цел наведените принципи и методи да се спроведат успешно, потребно е применетите 

материјали за репарација и зајакнување да бидат со соодветни перформанси за постигнување 

на бараната цел – јакост на притисок, модул на еластичност, волуменска стабилност - 

компензирано собирање/експанзија, отпорност на карбонизација, термална компатибилност, 

капиларна апсорбција и водонепропусност.  

 

Исто така, неопходно е врската помеѓу постоечкиот бетон кој се санира и новиот бетон или 

репаратурен малтер за санација и зајакнување да биде со соодветни јакосни карактеристики 

кои ќе овозможат структурно поврзување – спрегање на двата материјала. 

На тој начин добиените композитни бетонски елементи составени од бетонска греда/плоча 

како основа и конструктивно врзан нов бетонски слој преку неа, имат значајно повисока 

носивост и крутост во споредба со двослојни бетонски елементи составени од неврзани слоеви.  

 

Покрај обезбедување на монолитно однесување на двата слоја на бетон, соодветна 

конструктивна врска помеѓу слоевите на бетонот е задолжителна и со цел да се обезбеди 

контрола на појавата на пукнатини во горниот слој на бетонот и со тоа да се спречи продор на 

вода и штетни субстанции во контактната зона помеѓу двата бетона.  

 

Во зависност од типот, староста и местоположбата на објектот кој се санира, постоечкиот 

бетон кој е потребно да се репрофилира или зајакне може да биде со различна старост, 

различни јакосни карактеристики и различен степен на даградираност. Во зависност од 

степенот на изложеност на конструкцијата на агресивни влијанија, постоечкиот бетон може да 



биде хемиски деградиарн и заситен со хлориди, карбонизиран, или контаминиран со други 

хемиски агресивни соединенија.  

 

Исто така, за вршење на санацијата се применувааат различни материјали со различи 

карактеристики – готови санациони малтери или бетони на база на полимер цемент или 

реактивни врзива, стандарден бетон со различна класа на јакост и конзистенција, високо-

вредни бетони со специјални перформанси или СЦЦ бетон.  

 

Во сите случаи, врската која ново-додадениот материјал ќе ја оствари со постоечкиот бетон не 

смее да биде “најслабата карика” преку која (ултимативно) би дошло до лом кај новата - 

санирана конструкција. Дури и во случај санација да не е извршена со цел да и се зголеми 

носивоста на конструкцијата, односно целта е да се спречи понатамошната деградација преку 

репрофилирање и зголемување на заштитниот слој на бтонот, врската помеѓу стариот и новиот 

бетон несмее да попушти во текот на понатамошната експлоатација на објектот. Дколку тоа 

сепак се случи, пукнатината настаната на овој начин би била отворена за продор на вода и 

корозивни материи, а со тоа и на понатамошна деградација. Истото се однесува и на случаите 

на зајакнување на армирано-бетонски конструкции каде спрегнувањето на постоечката 

конструкција и новите конструктивни елементи се остварува со поставување на челични 

анкери и арматура – доколку не се оствари соодветна врска помеѓу стариот и новиот бетон, 

преку настанатата пукнатина може да навлезе вода и други материи кои можат да го 

кородираат челикот од арматурата или бетонот. 

2. АНАЛИЗА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА БЕТОНОТ И 

ВРЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ВРСКАТА СТАР-НОВ БЕТОН  

 

2.1 “Шведско искуство” 

 

Остварувањето на конструктивна врска на С-Н бетон зависи од многу фактори, и на таа тема во 

минатото се извршени бројни истражувања. Едно од по-обемните испитувања на оваа тема е 

спроведено од страна на Шведската национална асоцијација за патишта во ‘80-тите години на 

20-ти век. Истите се неодамна објавени (вклучително и резултатите од тестирањата извршени 3 

децении подоцна) во светски реномираниот Concrete International Magazine - Bonded Concrete 

Overlays , By Prof. Johan Silfwerbrand, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 
[1].

  

 

Објавените резултати во многу сегменти соодветствуваат на резултатите кои се добиени при 

тестирањата извршени за потребите на овој труд. Со цел да се илустрираат добиените 

резултати, во продолжение е даден пресек на текот на наведените истажувања и заклучоци.  

 

Основната цел на спроведеното истражување е да се утврди ефектот кој се постигнува при 

санација со лиење на нови слоеви на бетон – што е една од најчесто применуваните мерки за 

санација и зајакнување на бетонски плочи кај мостовите, бетонски коловози и бетонски 

индустриски подови.  

 

Притоа, повеќе фактори можат да допринесат за нарушување на врската – на пример 

несоодветно вградување на бетонот, или интензивни вибрации за време на апликацијата и 

врзувањето на секундарниот слој, или екстремна временска или друга непогода.  

Генерално, препознаени се две групи на причинители на нарушување на врската меѓу 

бетонските слоеви 

1.   Механички влијанија (пр. од сообраќајно оптоварување) 

2. Влијанија на линеарните димензионални промени (при собирање на материјалот, или 

темпераурните промени). 

 

Во ’80-десетите Шведската национална асоцијација за патишта утврдила дека поголем број на 

мостови се оштетени и потребно е да се изврши санација. Анализата покажала дека кај 



крајните греди и бетонски плочи оштетувањата се поголеми. Самите плочи се пооштетени во 

горната половина отколку во долната – во многу случаи долната половина е во добра форма, 

додека во горната има појава на пукнатини, “лупење” на бетонот, кородирана арматура, 

контаминација од хориди од сол за размрзнување. Притоа, усвоено е решение за санација со 

отстранување на оштетениот бетон, замена на арматурата која е кородирана и лиење на нов 

слој на бетон. 

Секако, мостовските конструкции се изложени на сообраќајно оптоварување, што значи дека 

врската на материјалите ќе биде изложена на циклични напрегања на замор. Во тој период, на 

Калската академија во Стокхолм спроведено е истражување на врската на бетоните под дејство 

на замор. За таа цел 18 серии на бетонски греди се тестирани на статично или циклично 

товарење (проста греда изложена на свиткување во 3 точки). 

Со цел да се добие реална слика, оригиналниот бетон за подлога е земен – исечен од плочата на 

мостот Skurbrun на архипелагот на Стокхолм, отворен за сообраќај во 1915год.  

 

Една од целите на истражувањето е да се утврди влијанието на подготовката на подлогата, 

поради што 12 греди се само механички-површински обработени, кај некои греди поставени се 

челични можданици и употребено е епоксидно врзиво. За споредба, излиени се и 4 серии на 

нови греди, секоја составена од два слоја бетон кои се излиени во различно време. Исто така, 

тестирани се и две греди излиени монолитно со бетонот за репарација. Сите греди се изведени 

во два примерока од кои едниот е третиран со статички товар до лом, а вториот со циклиличен 

товар повторуван до 1.000.000 циклуси. Новиот бетон е со класа C50/60. 68-Години стариот 

бетон има јакост од 85MPa, тестирана на кернови со дијаметар 99mm.  

Тестирањето на замор е вршено со товар од 40 и 90 KN, со фрекфенција 1-4 Hz. Гредите се 

тестирани со новиот слој од долната страна, изложен на напрегања на затегнување. 

 

 
 

 

Тоа што е интересно и значајно е што ниту еден случај, лом не е настанат поради попуштање 

во врската на бетоните. Во четири случаи, вклучително и оној кај монолитната греда, лом е 

јавен поради достигнуање на ултимативните коси главни напрегања. Во останатите пет случаи 

гредите го издржале тестот од 1 милион циклуси на товарење.  

 



Број 

на 

проба 

Стар 

Бетон 

Нов 

бетон 

Тип на 

контактна 

површина 

Можданици 

(број и диј. 

mm) 

Ултимативен 

статички товар 

при лом (kN) 

Цик. товар 

(Max/min 

kN) 

Број на 

циклуси 

при лом 

Тип и 

Причина 

за лом 

8 A B 1  130 10/90 85.226 Shear 

9 A B 2  150 10/90 >1.000.000  

10 A B 1 8 x 7 200 10/90 >1.000.000  

11 A B 1 8x10 235 10/90 812.907 Shear 

12 A B 1 8x12 235 10/90 >1.000.000  

13 A C 1  130 10/90 6618 Shear 

14 B B N/A  130 10/90 109.691 Shear 

16 B B 3  70 10/40 >1.000.000  

18 B B 3’  69 10/40 >1.000.000  

 

A – Бетон изваден од стариот мост (1915 год) 

B – Бетон C50/60 вграден 1983 год 

C – Вакумиран бетон тип B 

1 – Површина третирана со пневматски чекан 

2 – Површина третирана со пневматски чекан со додадено епоксидно врзиво 

3 - Површина измазнета со челична глетарка 

3’ – Лиена бетонска површина 

Бр.14 е монолитно излиена греда 

 

Во случаите каде лом не настанал при цикличното товарење, гредите се континуирано 

статички товарени до лом. Гредите со припремена површина за контакт имаат потполн лом 

настанат како последица на косите главни напрегања (дијагонални пукнатини низ целиот 

пресек). 

 

 
Греда рој 14 (горе) – хомогена греда 

Греда број 13 (доле) – С-Н бетон, без врзни средства, со припремена подлога 

Кај двете греди лом настанал како последица на косите главни напрегања – 

лом во целиот пресек 

 

 

2.2 АДИНГ – Испитување на врската С-Н бетон 

 

Со цел да се потврдат и продлабочат знаењата и искуството врзано со оваа тема, во 

Централната Лабораторија на Адинг - ЦЛА извршена е серија споредбени испитувања и 

анализа на врската која се остварува помеѓу различните класи на постоечки “стар” бетон и 

“нов” бетон за репарација. /Истите се дел од лабораториските испитувања извршени за 

потребите за изработка на Магистерскт труд со наслов: “МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРСКА НА 

БЕТОНИ СО РАЗЛИЧНА СТАРОСТ”, припреман од авторот на овој труд/. 



Испитувањата на остварената јакост на атхезија на новиот бетон со постоечката подлога од 

“стар” бетон се извршени според Европскиот стандард EN12636 Determination of adhesion 

concrete to concrete 
[2]

 Одредување на Атхезијата на Свеж бетон со стврднат бетон, “Pull-Off” 

тест, (Adhesively bonded dollies method). Притоа, тестираниа е врска на стар со нов бетон на 

следните типови на бетонски подлоги: 

 

Направени се вкупно 6 серии по 3 испитувања извршени на различни подлоги: 

 

1. Бетон со јакост <10MPa со деградирана површина 

2. Нормален бетон C30/37 со неприпремена површина 

3. Нормален бетон C30/37 со припремена - орапавена површина.  

4. Високо вреден SCC бетон со марка повисока од >60MPa со мазна-лиена површина  

5. Нормален бетон C25/30 со неприпемена површина 

6. Нормален бетон C25/30 третиран на 50 циклуси мраз-соли со деградирана површина 

 

На секоја од наведените подлоги извршени се по 3 испитувања со употреба на различни врзни 

средства: 

 

1. Без материајл за врска (само бетон – бетон).  

2. Со користење на материјал за врска стар-нов бетон на база на цемент и полимери - 

Репаратур Пенетрат, производство на АДИНГ АД Скопје. 

3. Со користење на материјал за врска стар-нов бетон на база на епоксидни смоли - 

Адингпокс-Н, производство на АДИНГ АД Скопје. 

 

За изведба на новиот слој на бетон искористени се различни типови на бетон кои 

соодветствуваат на подлогата – Одбран е тип на бетон каков што веројатно би се искористил 

при вршење на реална санација: 

 

1. Во првите 3 случаи новиот бетон (за санација), е со класа на јакост C30/37, и висока 

класа на конзистенција S4 (сметаме дека евентуална санација најверојатно би се вршела 

со ваков бетон).  

2. Во серијата 4, искористен е нов бетон со истите високи перформанси >60MPa 

3. За сериите 5,6 употребен е 2-фракциски бетон С25/30 

 

Примероците кои се изведени и на кои се вршени испитувањата се со димензии 30x30 cm, со 

дебелина на бетонот во првиот слој ~7cm и за вториот слој ~3cm. за  Од секоја серија, испитани 

се по 4 примероци (4 керна Φ50mm - А=19,625cm
2
).  

 

 

СЕРИЈА 1 

Стар 

Бетон 

Подлога 

/контактна 

површина/ 

Нов 

Бетон 

Врзно 

средство Тип на лом 

Сила на 

зат. при 

лом (kN) 

Јакост на 

Атхезија 

(MPa) 

10 Мpa 

Неприпремена 

(неможе да се 

изврши механичка 

припрема бидејки 

бетонот е слаб и 

премногу се праши), 

Заситена со вода C30/37 

Без ВС Стар Бетон 3,51 1,77 

Пол-цем 

ВС 

Врз. Сред:  

Стар Бетон 

= 40: 60 % 2,53 1,27 

Епоксидно  

ВС Стар Бетон 2,92 1,47 

 

 

 

 



СЕРИЈА 2 

Стар 

Бетон 

Подлога 

/контактна 

површина/ 

Нов 

Бетон 

Врзно 

средство Тип на лом 

Сила на 

затегање 

при лом 

(kN) 

Јакост на 

Атхезија 

(MPa) 

C30/37 

Неприпремена 

Заситена со вода C30/37 

Без ВС Лом на С.Б. 6,12 3, 13 

Пол-цем 

ВС Лом на С.Б. 6,71 3, 42 

Епоксидно  

ВС 

Лом делумно 

бетон, делумно 

епоксид  6,53 3,29 

 

СЕРИЈА 3 

Стар 

Бетон 

Подлога 

/контактна 

површина/ 

Нов 

Бетон 

Врзно 

средство Тип на лом 

Сила на 

затегање при 

лом (kN) 

Јакост на 

Атхезија 

(MPa) 

C30/37 

Исчистена и 

орапавена со 

челична четка и 

бормашина 

Заситена со вода C30/37 

Без ВС Лом на С.Б. 7,75 3,91 

Пол-цем 

ВС Лом на С.Б 7,00 3,53 

Епоксидно  

ВС Лом С.Б.  6,15 3,1 

 

СЕРИЈА 4 

Стар 

Бетон 

Подлога 

/контактна 

површина/ 

Нов 

Бетон 

Врзно 

средство Тип на лом 

Сила на 

затегање при 

лом (kN) 

Јакост на 

Атхезија 

(MPa) 

60МPa 

Мазна, излиена, 

неприпремена 

Заситена со вода 70MPa 

Без ВС Лом на С.Б. 10,12 5,11 

Пол-цем ВС / / / 

Епоксидно  

ВС Лом на С.Б. 9.95 5,09 

 

СЕРИЈА 5 

Стар 

Бетон 

Подлога 

/контактна 

површина/ 

Нов 

Бетон 

Врзно 

средство Тип на лом 

Сила на 

затегање при 

лом (kN) 

Јакост на 

Атхезија 

(MPa) 

C25/30 

неприпремена 

Заситена со вода 

2-

фракц. 

C25/30 

Без ВС 

Лом врска 

(цем. млеко) 3,58 1, 8 

Пол-цем ВС Папуча 5,88 2,96 

Епоксидно  

ВС 

Лом врска 

(цем. млеко) 5,94 3,0 

 

СЕРИЈА 6 

Стар 

Бетон 

Подлога 

/контактна 

површина/ 

Нов 

Бетон 

Врзно 

средство Тип на лом 

Сила на 

затегање при 

лом (kN) 

Јакост на 

Атхезија 

(MPa) 

C25/30 

Третирана на мраз 

и соли 

неприпремена 

Заситена со вода 

2-

фракц. 

C25/30 

Без ВС 

Лом врска 

(цем. млеко) 

4,7 2,37 

Пол-цем ВС 1,6 1,8 

Епоксидно  

ВС 6,92 3,49 

 



3. AНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

 

Спроведените испитвања укажуваат на следните “случаи” на врска помеѓу стар и нов бетон: 

 

1. Стар бетон со високи јакосни карактеристики – Јакост на притисок >40 MPa, добро вграден 

и негуван, без видлива појава на пукнатини, сегрегации, издвоено цементно млеко или 

површински нечистотии и деградации на површината. Надоградувањето се врши со нов 

бетон со соодветно високи перформанси.  

Вo ваков случај, за постигнување на конструктивна врска меѓу бетоните доволно е 

постоечкиот бетон површински да се исчисти од прашина и други нечистотии и да се 

натопи со вода до заситување. Потоа врз него се вградува новиот бетон. Сите испитувања 

покажаа дека атхезијата помеѓу ваквите бетони ја надминува јакоста на затегнување на 

бетонот обносно дека до лом доаѓа во стариот бетон. Во извршените експерименти, до лом 

дојде при напрегања на затегнување “pull off” од над 5МPa (јакоста на стариот бетон на 

притисок е 60MPa).  

Слични резултати се постигнуваат и доколку се користи врзно средство на база на 

епоксидни смоли. Примената на вакви (епоксидни) врзивни материјали – според европските 

стандарди EN1504-4
[4]

 се препорачува да се користи во случаите кога се залеваат поголеми 

површини на бетон каде се јавуваат значајни напрегањата поради волуменските промени на 

материјалот (собирање при хидратација на цеметот), или во случаи каде што конструкцијата 

е изложена на вибрации и други долготрајни цикични оптеретувања. Ваков пример е 

санацијата на коловозни плочи на мостови.  

 

2. “Стандардни” бетони C25/30 или C30/37 – Јакост на притисок 30-40 MPa. Доколку се истите 

добро вградени и негувани, без видлива појава на пукнатини, сегрегации, издвоено 

цементно млеко или површински нечистотии и деградации, се однесуваат идентично како и 

високовредните бетони. Конструктивна врска може да се оствари и без примена на 

специјализирани врзни средства – доволно е подлогата соодветно да се припреми, да се 

исчисти од цементно млеко или други нечистотии и да се засити со вода. Во тој случај се 

добива атхезија која е повисока од јакоста на затегнување на бетонот, односно лом во 

стариот бетон.  

Како и во претходниот случај, кога станува збор за залевање на поголеми површини на 

бетон каде се јавуваат значајни напрегањата поради волуменските ромени на материјалот, 

или во случаи каде конструкцијата е изложена на вибрации и други долготрајни цикични 

оптеретувања, преорачливо е користење на врзни средства на база на епоксидни смоли или 

цемент и полимер. Доколку истите се аплицираат правилно, т.е свежиот бетон се вгради во 

рамките на отвореното време на работа на врзното средство (“свежо на свежо”), се добиваат 

идентични резултати како и во претходните случаи – лом во стериот бетон во моментот кога 

ке се достигне неговата јакост на затегнување (помеѓу 3-4 MPa).  

 

3. “Стандардни” бетони C25/30 – Јакост на притисок до 30 MPa, со неприпремена површина 

на која има издвоено цементно млеко, сегрегирани бетони, површини деградирани поади 

дејство на мраз и соли. Во ваквите случаи подобри резултати се добиваат во случаите кога 

се применува врзно средство. При тоа, до лом доаѓа делумно во стариот бетон и делумно во 

врзното средство кое формира слој со подобрени карактеристики на површината на стериот 

бетон. Кај ваквите бетони има најмногу варијации во типовите на лом кои се добиваат, како 

и во јакосите на атхезија на бетонот кои се постигнуваат. Причина за тоа е не-хомогеноста 

на бетонската подлога која има различни перформанси на површината во различни делови. 

Добиените резултати на испитувањата на “pull off” даваат јакости во границите од 1-3 MPa. 

 

4. Бетони со исклучително ниски јакосни карактеристики, многу деградирани бетони со Јакост 

на притисок до <20 MPa. Кај ваквите бетони не е можно да се изврши адекватна припрема 

на површината бидејки бетонот е слаб и се “праши” или рони при механичката припрема. 

Како и во претходниот случај, во ваквите случаи подобри резултати се добиваат во случаите 



кога сеприменува врзно средство кое делумно ја стабилизира слабата бетонска подлога и 

помага да се постигне подобрена врска. При тоа, до лом доаѓа делумно во стариот бетон и 

делумно во врзното средство. Најдобри резултати се добиени при примена на епоксидно 

врзно стедство, при што кај некои испитувања на ист примерок до лом доаѓа длабоко во 

стериот бетон при достигнување на неговата гранична јакост на затегнувње. Добиените 

резултати на испитувањата на “pull off” даваат јакости во границите од 1-2 MPa. 

 

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОБНИТЕ ТЕЛА И ВРШЕЊЕ НА ИСПИТУВАЊАТА 

   

   
 

4. ЗАКЛУЧОК И ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА 

Добините лабораториски резултати докажуваат дека за остваување на конструктивна врска и 

спрегање помеѓу постоечки и нов слој на бетон, многу значаен фактор е квалитетот и класата 

на стариот бетон, припремата на подлогата, заситеноста со вода, квалитетот и начинот на 

вградување на новиот бетон. Доколку станува збор за бетон со  деградирана површина, 

контаминиран, и со слаби јакосни карактеристики, подобри резултати се постигнуваат кога ке 

се примени врзно средство кое воедно делува и како материјал за површинаска импрегнација 

(зацврснување) на старата бетонска подлога.  

 

Кога станува збор за санација реални инженерски објекти, каде се врши конструктивна 

репарација на големи бетонски површини, елементи изложени на динамички товари и 

вибрации – практичните искуства покажуваат значајно подобрени резултати во случаите кога 

се користат специјализирани средства за врска на С-Н бетон. Причина за тоа е поголемата 

еластичност и дуктилност на ваквите материјали, кои ги “прифаќаат” деформациите кои се 

јавени како последица на волуменските промени на материјат и не дозволуваат да се наруши 

атхезивната врска со подлогата. Дополнително, готовите репарациони материјали (малтери и 

бетони) на цементна основа во својот состав содржат материјал кој го компензира собирањето 



на цементот при хидратацијата и ги намалува напрегањата кои се последица на ваквите 

процеси.  

 

Во продолжение, примената на ваквиот тип на материјали и матодологијата на санации на 

инженерски конструкции, илустриран е примерот на репарирање-нивелирање и израмнување 

на АБ-коловозна плоча на мост, извршена при санација на мостовските конструкии на 

Автопатот Куманово – Миладиновце во 2016 година. 

 

Израмнувањето се врши со примена на горов цементен малетер за репарации – РЕПАРАТУР 

МАЛТЕР-Ф4, производ на АДИНГ АД Скопје. Материјалот е на цементно – полимерна основа, 

тиксотропен (поради наклоните на коловозната конструкција неможе да се примени разливен 

материјал кој неможе да се вгедува под бараниот наклон). Се вградува со користење на рачни 

алати – мтални глетарки и летви за нивелација. Подлогата од стариот бетон е механички 

обрботена (машински “изгребана” при отстранувањето нагорниот слој од асфалт и изолација. 

Рпитоа на места се формирани “жлебови” со длабочина и над 10mm. Пред нанесувањето на 

новиот слој на репаратурен малтер, бетонот на подлогата  темелно исчистена, натопена со вода 

до заситување, и потоа е анесен слој на полимер-цементен материјал за врска С-Н батон 

РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ. На свежиот пенетрат се вградува РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф4 во 

лоеви до 20mm. Површината на која се вградува материјалот потоа се дели на полиња (додека 

малтерот сеучте не е врзан) со димензии од околу 2m
2
 со кваратна или триаголна форма. 

Веднаш по нанесувањето на материјалот истиот се негува со покривање со влажно платно (од 

јута или геотекстил) кое се држи заситено со вода во период од 7 дена.  

 

   
 

Испитувањата на атхезијата на вака вградениот материјал - со “Pull Off” тест, покажуваат дека 

врската помеѓу бетоните не се нарушува при врзувањето на бетонот. Доплнително, Втората 

лента на коловозот е во употреба (под сообраќај) додека се врши санацијата и вибрациите се 

пренесуваат на целата мостовска конструкција. Во сите испитани случаи, до лом настанува 

востериот бетон при достигнување на неговата јакост на затегнување (> 3MPa).  
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