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 В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ 

 

Гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов 

Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, Университет по архитектура, 

строителство и геодезия - София 
 

Резюме: Пътната маркировка е основен фактор за пътната безопасност. Някои 

изследвания показват, че качествената пътна маркировка може да намали риска от 

възникване на ПТП с до 40%. Качеството и устойчивостта на пътните маркировки 

зависи от влаганите материали, производствения процес и технологията на полагане. 

Тази статия ще разгледа методите за изпитване на бои за пътни маркировки в 

лабораторни условия. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Пътните маркировки като част от принадлежностите на пътя са от изключителна 

важност за безопасността на пътя. Необходимо е те да са ясно разпознаваеми, да 

гарантират непрекъснато визуално ориентиране за участниците в движението и да 

издържат на атмосферните и експлоатационните въздействия. За да отговарят на тези 

изисквания, пътните маркировки трябва да отговарят на минималните изисквания по 

отношение на видимост, сцепление и износоустойчивост.  

Пътните маркировки се изпълняват от бои на акрилна или водна основа, студени 

спрей пластици, студени или горещи пластични маси, готови пътни маркировки. 

 

2. ИЗПИТВАНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПЪТНИ МАРКИРОВКИ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ 

Съдържание на твърди вещества в бои на акрилна или водна основа 

съоветствие с БДС EN 12802 

За извършване на изпитването е необходима следната апаратура: 

 Ексикатор със сушилен агент; 

 Аналитична везна с точност 0,001 g с автоматично нулиране; 

 Сушилня с възможност за поддържане на температура 105 0С ± 2 0С; 

 Охлаждаща апаратура или водна баня с термостат за поддържане на температура 

приблизително +10 0С; 

 Две термоустойчиви ерленмайерови колби със стандартно шлифовано гърло и 

запушалка и обем 300 ml. 
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Фиг.1 Ерленмайерова колба 

Процедура на изпитване: 

Първо измерваме празната ерленмайерова колба (L) и колбата заедно с шлифовата 

запушалка (Ls) и записваме теглата им с точност 0,001 g. Хомогенизирана боя с 

разредител с тегло 2 грама поставяме в колбата с лъжица, като предварително сме 

охладили боята до 10 0С. Затваряме колбата с шлифовата запушалка и претегляме с 

точност 0,001 g (маса М1). Колбата се разклаща, за да се разпредели пробата равномерно 

по дъното, след което се изважда запушалката, гърлото на колбата се покрива с филтърна 

хартия и колбата престоява около 16 h при стайна температура, за да се даде възможност 

на разредителя да се изпари. Колбата, в която се намира пробата, се поставя в сушилня 

при температура 105 0С ± 2 0С и престоява там най-малко 6 h или до постигане на 

постоянна маса, която се постига, когато след престой на пробата в сушилнята за още 

1,5 h загубите на маса са по-малки от 0,2 % от предходната маса. Колбата се охлажда в 

ексикатор при стайна температура, запушалката се изважда и колбата се претегля с 

точност 0,001 g. 

 

Фиг.2 Ексикатор 

Твърдите вещества, останали в колбата, се използват като основа за определяне 

съдържанието на свързващо вещество в боята. Процентното им съдържание в боята се 

изразява със следното уравнение: 
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𝑆 =
100(𝑀2 − 𝐿𝑠)

𝑀1 − 𝐿𝑠
 

М1 е първоначалната маса на боята заедно с празната ерленмайерова колба със 

стандартна запушалка, в грама; 

М2 е крайната маса от твърди частици заедно с празната ерленмайерова колба със 

стандартна запушалка, в грама; 

Ls е масата на празната ерленмайерова колба заедно с шлифовата запушалка, в грама. 

Извършват се две определения и ако резултатите от тях се различават помежду си с 

повече от 0,6 % по маса е необходимо е да се повтори процедурата, като се взема 

средноаритметичната стойност от двата отделни резултата. 

 Съдържание на свързващи вещества в съоветствие с БДС EN 12802 

Изходният материал, който се използва за изпитването е сухото вещество, получено 

при определяне съдържанието на твърди частици в предходния метод. 

Необходима апаратура: 

 Щипки за тигли; 

 Аналитична везна с точност 0,001 g с автоматично нулиране; 

 Муфелна пещ с електрическо нагряване, регулирана при 450 0С ± 25 0С; 

 Ексикатор със сушилен агент; 

 Две термоустойчиви ерленмайерови колби със стандартно шлифовано гърло и 

запушалка и обем 300 ml. 

Процедура на изпитване: 

Първо измерваме празната ерленмайерова колба (L) и записваме теглото и. После 

претегляме колбата, съдържаща сухото вещество с точност 0,001 g (маса М1) и след това 

се поставя в муфелна пещ. 

 
Фиг.3 Муфелна пещ с електрическо нагряване 

Температурата в пещта се повишава постенепенно с около 5 0С/min до достигане на 
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450 0С. Колбата престоява в пещта при тази температура най-малко 2 h или до постигане 

на постоянна маса, като се внимава да не се губят сухите вещества, които се образуват 

при изпепеляването. При изпепеляването в пещта не трябва да се допуска превишаване 

на температурата от 450 0С ± 25 0С, за да не се повлияят негативно резултатите при 

наличие на CaCO3(калциев карбонат), предизвикано от отделянето на CO2(въглероден 

диоксид). Колбата се изважда от пещта с щипци за тигли, за да се охлажди при стайна 

температура в ексикатор, като за изсушител се използва силикагел. Ерленмайеровата 

колба, съдържаща остатъка, се претегля с точност до 0,001 g (маса М2). 

 
Фиг.4 Щипки за тигли 

 

Частта на свързващото вещество в пробата, определена от загубите при 

изпепеляване, се изразява процентно от съдържанието на твърди частици чрез следното 

уравнение: 

𝐵 =
100(𝑀1 −𝑀2)

𝑀1 − 𝐿
 

М1 е първоначалната маса на сухото вещество и масата на празната ерленмайерова 

колба, в грама; 

М2 е крайната маса на изпепелените остатъци и масата на празната ерленмайерова 

колба, в грама; 

L е масата на празната ерленмайерова колба, в грама. 

Извършват се две определения и ако резултатите от тях се различават помежду си с 

повече от 0,5 % по маса, процедурата се повтаря, като се взема средноаритметичната 

стойност от двата отделни резултата и се закръгля с точност до 0,1%. 

 Съдържание на стъклени перли 

Светлоотразителните перли са прозрачни, сферични стъклени частици с определена 

гранулометрия, които се насипват върху боята за хоризонтална маркировка, за постигане 

на по-добра нощна видимост на пътната маркировка при суха и влажна настилка. 

 
Фиг.5 Стъклени светлоотразяващи перли 
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 Определяне съдържанието на перли в термопластични бои в съоветствие 

с БДС EN 12802 

Необходимо оборудване за извършване на изпитването: 

 Аналитична везна с точност 0,001 g с автоматично нулиране; 

 Сушилня с възможност за поддържане на температура 120 0С ± 10 0С; 

 Стъклена чаша 500ml; 

 Шпатула; 

 Предметно стъкло. 

Процедура на изпитване: 

Първо се претегля стъклената чаша с точност (W1). После се прибавя 100 g 

разпрашен термопластик и се претегля (W2). Към изпитваната термопластична боя се 

прибавя разредител – метилен хлорид, като сместа се разбърква добре с шпатулата и се 

оставя да се утаят едрите примеси и стъклените перли. Отдекантират се фините частици 

от разтвора, като процедурата се повтаря до отделяне на всички фини пълнители и се 

задържат само едрите примеси и стъклените перли. Излишния разредител се 

отдекантира , а чашата и остатъците се поставят в сушилня при 120 0С ± 10 0С и се 

изсушават до постоянна маса (W3). 

 
Фиг.6 Сушилня 

След хомогенизирането на сухите остатъци, върху предметното стъкло се претегля 

проба от 1÷2 g (W4), след което се отстраняват перлите от стъклото с помощта на 

шпатулата. След отстраняването на всички перли, отново се претегля предметното 

стъкло с всички отстатъци върху него (W5). 

Съдържанието на стъклените перли в термопластичната боя се изчислява със 

следното уравнение, като се провеждат най-малко шест проби: 

𝐺 =
100(𝑊3 −𝑊1)

𝑊2 −𝑊1
∗
1

6
∑

(𝑊4𝑖 −𝑊5𝑖)

𝑊4𝑖

6

𝑖=1

 

W1 e масата на празната чаша [g]; 

W2 е масата на празната чаша и разпрашения термопластик [g]; 
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W3 е масата на чашата и общото съдържание на остатъци [g];  

W4 е масата на остатъците, взети за отделяне [g]; 

W5 е масата на остатъците след отделяне [g]. 

 

Резултата е в проценти като се закръгля с точност до 1%. 

 

 Определяне съдържанието на перли в бои и студени пластици в 

съоветствие с БДС EN 12802 

Необходима апаратура и реагенти за извършване на изпитването: 

 Аналитична везна с точност 0,001 g с автоматично нулиране; 

 Сушилня с възможност за поддържане на температура 120 0С ± 10 0С; 

 Бехерова чаша 250ml; 

 Промивно шише; 

 Стандартно сито и дъно с номинален размер на отворите 0,045 mm; 

 Разредител, съставен от 3/4ацетон и 1/4толуол. 

За целта на изпитването се провеждат две определения. Първо се претегля празната 

чаша (W1). След това се поставят в нея около 25 g от хомогенизираната маркировъчна 

боя и отново се претегля (W2). 

В чашата с боя се наливат 100ml разредител и се разбъркват внимателно. Получената 

смес се излива върху ситото с дъно и остатъка се промива много внимателно. Чашата се 

измива с промивното шише, което съдържа разредител, до отстраняване на всички 

остатъци от боя и се излива върху ситото. Перлите, задържани върху ситото се промиват 

до тогава, докато течността преминаващо през него не съдържа повече частици. 

 
Фиг.7 Сита 

Ситото, поставено върху филтърна хартия, се изсушава в сушилня за около 2h при 

1200С, след което съдържанието на ситото се изсипва върху филтърната хартия и после 

в чашата. Чашата, заедно с перлите, се сушат отново при 1200С, охлаждат се и се 

претеглят (W3). 

Съдържанието на стъклените перли се измерва в проценти със следното уравнение: 

𝐺 =
100(𝑊3 −𝑊1)

𝑊2 −𝑊1
 

W1 e масата на празната чаша [g]; 

W2 е масата на празната чаша и прочата [g]; 

W3 е масата на празната чаша и остатъците [g];  
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При разлика в двете определения с повече от 0,5%, процедурата се повтаря. 

Изчислява се средноаритметичната стойност на двата резултата и стойността на на 

съдържанието на стъклени перли се закръгля с точност до 0,1% по маса. 

 Температура на омекване в съоветствие с БДС EN 1871 

Точката на омекване е температурата, при която даден термопластичен материал за 

пътни маркировки се деформира под действието на стоманена топка с тегло 13,9 g.  

Този метод се основава на метода на Вилхелми. 

Необходима апаратура за провеждане на изпитването: 

 Пръстен Wilhelmi, състоящ се от долна половина на пръстена и горна половина 

на пръстена с байонетно захващане, задържащ прът и изпъкнали на видно място нипели; 

 Чаша; 

 Стоманена топка с маса 13,9 g ± 0,1 g с диаметър 15 mm; 

 Термометър + 30 °C до + 200 °C; 

 Основна плоча от метал или стъкло. 

 Освобождаващо средство за форма, напр. смес от глицерол и декстрин в 

съотношение 1:1. 

 Нож. 

 Щипки за задържане на топката. 

 Тестови течности - прясно преварена дестилирана вода или глицерол. 

 Устройство за нагряване на чашата, позволяващо температурата на изпитваната 

течност да се повишава равномерно от 5 °C до 180 °C със скорост 5 °C за 60 s ± 5 s и с 

разбъркване. 

Подготовка за изпитването: 

Долната половина на пръстена и основната плоча се намазват с глицерол за по-лесно 

освобождаване. Загряваме ги заедно с пробата, до температура 70 °C над препоръчаната 

от производителя точка на омекване. След като напълним долната половина на ринга с 

горещия материал, поставяме горната половина на пръстена върху долната, така че 

излишната част от материала да се изтласка извън пръстена. Оставя се пробата да 

престои 30min при стайна температура. Изтласканата част на образеца за изпитване я 

изрязваме със затоплен нож, за да я изравним да е гладка и плоска. 

Поставяме долната половина на пръстена в горната половина и закрепваме с щика за 

добро захващане между двете половини на пръстена и да няма деформация по краищата. 

         
                                        А)                                  Б)                             В) 

Фиг.8 Апаратура – А) Устройство за нагряване на чашата; Б) Пръстен 

Wilhelmi; В) Стоманена топка с маса 13,9 g  
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Процедура на изпитване: 

След приготвяне на пръстена, с помощта на щеката, се поставя в стъклената чаша и 

се закрепя в нея така, че долната му повърхност да е на 50mm от дъното ѝ. Изсипва се 

тестовата течност в чашата в такова количество, че горната и повърхност да е на 50mm 

над горната част на пръстена, като първоначалната температура на използваната течност 

зависи от вида ѝ: 5 °C при използването на дестилирана вода и 30°C ако се изпозва 

глицерол. След това в течността се поставя стоманената топка и термометър, закрепен 

така, че да не опира в пръстена и стените на чашата, и долния му край да е на ниво с 

долната повърхност на пръстена. 

За достигане на началната температура от  5°C при дестилирана вода поставяме 

чашата в ледена вода, за да се охлади. При използване на глицерол използваме 

термостатичен апарат, за да се загрее до 30 ± 1 °C. Така чашата се поддържа около 15-

20минути. 

След това с помощта на щипки се поставя топката върху тестовия образец в средата 

на пръстена. Започва да се загрява чашата, като температурата трябва да нараства 

постепенно със скорост от 5 °C/min. Колкото повече се повишава температурата, толкова 

тестовия образец се деформира под тежестта на топката и слиза на долу. Когато 

изпитвания образец достигне дъното на чашата се отчита температурата с точност до 

0,5°C. 

Прави се второ изпитване с втори образец и ако разликата между двете изпитвания е 

повече от 2°C, се изпитват два нови образеца. 

Резултатът се дава като средно аритметично от двете определения, като се закръглява 

на цяло число. 

 Измерване на плътност в съоветствие с БДС EN 2811-1 

Този метод определя плътността на пътномаркировъчните бои с нисък или среден 

вискозитет при температура 23,0 ± 0,5°С. Метода се основава на принципа известен обем 

на пикнометъра и масата на продукта в него. 

Необходима апаратура за изпитването: 

 Пикнометър; 

 Термометър; 

 Везна,с точност 0,001g; 

 Камера с регулируема температура, с необходимата вместимост. 

Има два вида пикнометри, които могат да бъдат използвани за изпитването: 

- Метален пикнометър с обем 50 cm3 или 100 cm3, с кръгло напречно сечение и 

цилиндрична форма, изработен от гладко полиран корозионноустойчив материал с 

плътно прилепващ капак с отвор в центъра. 

-     Стъклен пикнометър с обем от 10 cm3 до 100 cm3 тип Gay-Lussac 
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                            А)                                                                      Б)                              

Фиг.9 Пикнометри – А) Метален пикнометър; Б) Стъклен пикнометър  

Процедура на изпитване: 

Пикнометърът трябва да бъде предварително калибриран, чист, сух. Претегля се и се 

записва масата му m1 с точност до 10 mg за пикнометри с обем от 50 cm3 до 100 cm3, и с 

точност до 1 mg за пикнометри с обем под 50 cm3.. Пробата, която ще се изпитва, заедно 

с пикнометъра и везната се поставят в камерата, която ще поддържа необходимата 

температура. Процедурата продължава около 30min, за да се постигне температурно 

равновесие. След това пикнометъра се напълва с боята, коята ще се изпитва, като се 

внимава да не се образуват мехури при наливането. Пикнометъра се затваря плътно с 

капака и излишната течност по външната част на пикнометъра се почиства с 

разтворител. Претегля се пълния пикнометър и се записва теглото m2 . 

Плътността на боята се изчислява със следното уравнение: 

𝜌 =
𝑚1 −𝑚2

𝑉𝑡
 

 

𝑚1 -  масата на празния пикнометър (g); 

𝑚2 - масата на пикнометъра, напълнен с продукта при температурата на изпитване 

𝑡T, (g); 

𝑉𝑡 - обемът на пикнометъра при температурата на изпитване 𝑡T, (cm3). 

 Алкална устойчивост в съоветствие с БДС EN 1871 

Описания метода способства избора на материал за пътна маркировка, коята да бъде 

директно положена върху хидравлична бетонова настилка. 

Необходима апаратура за изпитването на бои и студени пластици: 

 Три панела 100 мм × 200 мм × 10 мм от акрилно стъкло, прозрачно, грапаво с 

хартия с кремъчно покритие; 

 Шпатула; 

 Четка; 

 Пещ, с възможност за принудителна циркулация до температура (45 ± 3) °C, 
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вентилирана; 

 Чаша 1 000 ml; 

 Нож за нанасяне на материала с необходимата дебелина; 

 Разтвор на 10 % натриев хидроксид във вода. 

Подготовка за изпитването на бои: 

Трите тестови акрилни панели се почистват и обезмасляват, след което върху тях с 

помощта на ножа се нанася мокър филм от боята с дебелина 400 μm ± 50 μm. Панелите 

се оставят за 24 часа на стайна температур с максимална влажност от 75%, след което се 

поставят в пещта за 150 часа при температура (45 ± 3)°C. Панелите се изважда и се 

оставят да се охладят на стайна температура. 

Подготовка за изпитването на студени пластици: 

Компонентите на студените пластици се смесват преди прилагането им върху 

тестовите панели. От сместта се отделят 250 g и се поставят в чашата, където се 

разбъркват в продължение на минута за хомогенизиране на материала. Слд това с 

помощта на ножа се нанася върху трите панела с дебелина най-малко 400 μm. Готовите 

тестови панели се съхраняват на стайна температура от 24 h до 48 h. 

Процедура на изпитване: 

Тестовия разтвор от натриев хидроксид с 10% концентрация се изсипва в подходящ 

съд, за да се потопи тестовия панел. Два от панелите се потапят в ратвора, като трябва 

да са на разстояние най-малко 5mm един от друг. По време на изпитването съда се 

покрива, за да се сведат до минимум загубата на течността, вследствие на изпаряване 

или разплискване. Панелите остават в разтвора 48 часа при температура 23 ± 3°C. Третия 

панел се използва за еталон. 

 След изваждане на тестовите панели от разтвора се подлагат на течаща вода и 

се изчеткват с твърда четка, до отстраняване на всички свободни твърди частици. 

Оставят се да престоят в хоризонтално положение при температура 23 ± 3°C и влажност 

50% за 24 h до 48 h. 

 Повърхността на положените материали върху тестовите панели се сравняват с 

еталонния, като се описват признаците на частично или пълно разрушаване на филма, 

обезцветяване, грапави повърхности. 

 Изпитване чрез решетъчни нарези е в съоветствие с БДС EN 2409 

 С метода се оценя устойчивостта на материалите за пътна маркировка към 

отделяне от подложката, върху която са положени. Той не се използва при маркировки 

със структурна повърхност. 

Необходима апаратура за изпитването: 

 Нож с режещ ръб от 200 до 300 и дебелина ( 0,43−0,03
+0,03

)mm или нож с шест режещи 
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ръба с радстояние между тях 1mm, 2mm или 3mm 

 Насочващи и раделящи пластини; 

 Четка; 

 Самозалепваща лента или тиксо с широчина 50mm; 

 Ръчна лупа с увеличение 2-3пъти. 

Подготовка за изпитването: 

Избираме пластина с дебелина 0,25mm, равна повърхност и без деформации. 

Големината и е такава, че да побере изпитване на три отделни места върху нея. Полага 

се изпитваната пътномаркировъчна система върхе пластината и се оставя да изсъхне 

достатъчно време, в зависимост от характеристиките на нанесения продукт. След 

изсъхването се измерва дебелината на сухото фолио на пробния материал.  

Процедура на изпитване: 

Изпитването се извършва при температура (23 ± 2)°C и относителна влажност (50 ± 

5)%. Пластината се поставя на твърда повърхност, за да не се деформира по време на 

изпитването. Нарезите се правят под формата на решетка с шест нареза във всяка посока. 

Разстоянието между тях зависи от дебелината на покритие и е както следва: до 60 µm - 

1 mm разстояние; от 61 до 120 µm - 2 mm разстояние; от 121 до 250 µm - 3 mm разстояние. 

При направа на разрезите, ножа се държи перпендикулярна на подложката и с 

равномерен натиск, нареза трябва да достигне повърхността на подложката. Нарезите се 

правят успоредно един на друг, като вторите шест нареза са перпендикулярни на 

първите шест.  

Пластината се почиства с мека четка. След което самозалепваща лента се поставя 

върху решетката в посока, успоредна на едните нарези и се притиска плътно. Пет минути 

след поставянето ѝ тя се отстранява, като се хваща за свободния край и се изтегля 

равномерно със скорост от 0,5s до 1,0s под ъгъл от 600. След издърпване на лентата се 

оценява резултата. 

Проверката на изпитваното покритие се проверява внимателно с лупа и под добра 

светлина. Нарезите се оглеждат добре от всички страни, като се завърта пластината. 

Идпитвания участък се класифицира, съгласно таблица 5 и за оценка – „издържа“ се 

считат първите три класификации. 

Клас

ификац

ия 

Oпиcaниe Нарязаната зона, от която 

има отлющване 
 

 

0 

 

Ръбовете на нарезите са гладки и няма 

отделени квадратчета от решетката. 
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1 

Отделяне на малки люспи в 

пресечните точки на нарезите. 

Засегнати са не повече от 5% от 

зоната.  

 

2 

Покритието се е отлющило по 

дължина на нарезите и/или в пресечните 

точки на нарезите. Засегната е площ 

между 5% и 15% от зоната. 
 

 

 

3 

Покритието се отделя по дължината 

на ръбовете на нарезите частично или 

изцяло, на широки ленти, и/или частично 

или изцяло, на различни места в 

квадратчетата. Засегнатата площ е между 

15% и 35% 

 

 

 

 

4 

Покритието се е отделило по 

дължината на ръбовете на нарезите на 

големи ивици и/или някои от квадратчета 

са се отлепили частично или напълно. 

Засегнатата площ е между 35% и 65% 

 

 

5 
Всяка степен на отлющване, която не 

може да се класифицира като единица 4. 

 

  

Табл.1 Класификация на резултатите 

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

СТЪКЛЕНИ ПЕРЛИ В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ 

 Определяне на зърнометричен състав в съоветствие с БДС EN 1423 

За определянето на зърнометричиня състав на стъклените перли е необходима да 

бъдат избрани няколко сита – горно предпазно, горно с номинален размер на отворите, 

междинни сита и долно с номинален размер, с които да се определят максималното и 

минималното сумарно количество перли, които се задържат върху него. Определянето 

се извършва в следния ред: най-горното презпазно сито трябва да задържа от 0÷2% от 

общата маса на перлите. Горното сито с номинален размер трябва да задържа от ÷010%; 

междинните сита са в обхвата на масата между минимума N1 % и максимума N2 % като 

за сумарните количества не трябва да се надвишава 40 % (N2 - N1 ≤ 40). Долното сито 

трябва да задържа от 95% до 100% от перлите. 

 

Сита с отвори на ситата  
R 40/3  
[µm] 

Сумарно задържана маса 
[%] 

710 0 ÷ 2 
600 0 ÷10 
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355 30 ÷ 70 

212 70 ÷ 100 

125 95 ÷ 100 

Табл.2 Пример за определяне зърнометричния състав на перли 600-125 µm 

Определяне устойчивостта на въздействие на химични съединения 

Стъклените перли са изпитват за устойчивост към въздействието на химични 

съединения, за да бъде потвърдено, че след полагането им в пътномаркировъчната 

система няма да си повлияят от въздействията на околната среда и ще изпълняват своите 

функции като светлоотразителен материал.   

Устойчивост на калциев дихлорид CaCl2 в съоветствие с БДС EN 1423 

Калциевия дихлорид се използва като противозамръзващо средство и се прилага по 

пътищата при зимни условия. Затова е необходимо перлите да бъдат изпитани дали не 

променят цвета си под негово въздействие. 

Процедура на изпитване: 

На аналитична везна се претеглят 10g от перлите с допуск от 0,1g. Приготвя се 

нормален разтвор на CaCl2 и в 100ml от него се потапят стъклените перли за време от 3 

h при температура от 200С ± 30С. 

След изваждане на перлите от калциевия дихлорид се измиват с дестилирана вода и 

се изсушават. С помощта на микроскоп с увеличение 20х до 50х се оглеждат и отбелязват 

всички настъпили промени по повърхността на перлите. 

Устойчивост на солна киселина HCl в съоветствие с БДС EN 1423 

На аналитична везна се претеглят 10g от перлите с допуск от 0,1g. Приготвя се 

разреден разтвор на хлорводородна киселина с pH от 5,0 до 5,3 и в 100ml от него се 

потапят стъклените перли за време от 90 h при температура от 200С ± 30С. 

След изваждане на перлите от солната киселина се измиват с дестилирана вода и се 

изсушават. С помощта на микроскоп с увеличение 20х до 50х се оглеждат и отбелязват 

всички настъпили промени по повърхността на перлите. Те не трябва да са потъмнели 

или да са загубили блясъка си. 

Устойчивост на натриев сулфид Na2S в съоветствие с БДС EN 1423 

Необходима апаратура: 

 Бутилка с обем 50ml и стъклена запушалка; 

 Дестилирана вода; 

 Микроскоп с увеличение от 20х до 50х; 

 Сушилня; 

 Разтвор на натриев сулфид в дестилирана вода. 
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Фиг.10 Бутилка със стъклена запушалка 

 

На аналитична везна се претеглят 10g от перлите с допуск от 0,1g. Те се изсипват в 

стъклената бутилката, след което се заливат с наситен разтвор на натриев сулфид в 

дестилирана вода с добавени 2,0% анионен мокрещ агент. Перлите се оставят да 

престоят 60min в бутилката, след което се отделят от разтвора и се промиват 

неколкократно с дестилирана вода.  Изсушават се в сушилня при температура 1000С ± 

50С и се преглеждат под микроскоп за потъмнявания и загуба на блясък. 

 

Устойчивост на въздействие на вода в съоветствие с БДС EN 1423 

Необходима апаратура: 

 Дестилационна колба; 

 Аналитична везна; 

 Микроскоп с увеличение от 20х до 50х. 

 

С помощта на везна се претеглят 10g ± 0,1g стъклени перли. В дестилационна колба 

със стъклени тръба в горния край се налива 100 g вода, която не съдържа въглероден 

диоксид. Перлите се изсипват в колбата и водата са кипва за времето от 60min.  

След изтичане на времето за кипене перлите се филтрират, а водата се охлажда, 

докато придобие стайна температура. Прибавят се две капки разтвор фенолфталеин като 

индикатор. Колбата се поставя под друга колба, която съдържа хлороводородна 

киселина. С нея течността се титрира до промяна цвета на фенолфталеина. Ако тя се 

оцвети в малиновочервено е алкална, а ако не промени цвета си средата е кисела. 

Под микроскоп се проверява наличието на повърхностни промени по стъклените 

перли. 

 
Фиг.11 Дестилационна колба 
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 Проверка за наличие на флотационно покритие в съоветствие с БДС EN 

1423 

Флотационното покритие не позволява на перлите да потънат дълбоко в прясно 

положения материал за пътна маркировка и им позволява да зиплуват на повърхността 

на маркировката, което допринася за по-доброто светлоотразяване. Изпитването се 

извърша сма за перли с големина от 180µm до 300µm. 

Необходима апаратура: 

 Блюдо на Петри с диаметър от 50 mm до 75 mm ; 

 Пипета с обем 5 ml до 20 ml; 

 Сита за изпитване; 

 Ксилен и n-хептан. 

 

 

Фиг.12 Блюдо на Петри 

Процедура на изпитване: 

От пресята проба се отсяват перли, преминали приз сито 300µm и задържани на сито 

180µm. Част от задържаните перли се поставят върху блюдото на Петри, след което с 

пипета внимателно се накапва ксилен в такова количество, достатъчно за да могат да 

изплуват перлите. Същата процедура се повтаря и с n-хептан, като се използва нова 

проба пери.  

Визуално се определя процентното съдържание на стъклените перли, които изплуват 

на повърхността. За да се декларира, че покритието сътветства е необходимо да са 

изпълнени следните условия: 

- При ксилен минималното количество изплували перли трябва да е 90%. 

- При n-хептан минималното количество изплували перли трябва да е 75%. 

Проверка за наличие на хидрофобно покритие в съоветствие с БДС EN 1423 

Ходрофобното покритие не позволява на стъклените перлите да поемат влага от 

въздуха, което би довело до тяхното потъмняване. 
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Процедура на изпитване: 

Чрез тръба с диаметър от 2mm до 5mm, градуирана 1/20ml, се отмерват 1ml стъклени 

перли. Те се посипват върху неподвижна водна повърхност с площ от около 1 dm2, коята 

се намира във фуния, завършваща в тръба с градуировка 1/20ml. Перлите се посипват 

върху водната повърхност от 5mm височина, след което се проверява дали повърхността 

на водата е неподвижна, вътрешата страна на фунията е суха и дали перлите не падат 

една върху друга. 

След 5 минути измерваме обема на перлите, събрани в тръбата V. 

Съдържанието на перли с хидрофобно покритие е: (1-V)x100 и се измерва в 

проценти. 
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