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Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the 
construction of tunnels and associated underground structures 
 
Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die für die 
Anwendung beim Bau von Tunneln und damit verbundenen 
Tiefbauwerken erforderlich sind 

 

Géomembranes et géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques 
requises pour l'utilisation dans la construction de tunnels et des 
structures souterraines associées 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Този документ е проект на национално приложение  
БДС EN 13491:2018/NА на етап обществено допитване за 
получаване на становища по неговото съдържание. Документът 
не трябва да се разглежда като български стандарт.  

 

Този проект е актуален до 2020-10-02. 

 

 

Когато този документ бъде одобрен, неговото съдържание 
може да бъде различно от това на проекта.  
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СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Предговор  
 

NA.1 Обект и област на приложение  
 

Приложение NA.ZA (информационно) Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до 

предписанията на Регламента на ЕС № 305/2011 за строителните продукти  
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ПРЕДГОВОР 
 

Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 44 “Текстил и облекло”. 
 

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 
на геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Той отчита изискванията на действащото национално 

техническо законодателство в областта на строителните продукти. 

 
Този документ допълва БДС EN 13491:2018, който въвежда EN 13491:2018. 

 
Съдържащите се в това национално приложение таблици следват във възходящ ред номерацията на 

таблиците в БДС EN 13491:2018, като пред номера са изписани буквите NА (National Annex).  
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NА.1 Обект и област на приложение 

 

Този документ установява националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на геотекстил и подобни на геотекстил 

продукти, които отговарят на изискванията на БДС EN 13491:2018. 
 

Този документ не противоречи на изискванията на БДС EN 13491:2018 и се отнася за информационно 

приложение ZA. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид 
климатичните и географски условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и 

строителен опит.  
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Приложение NA.ZA 
(информационно) 

 

Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до предписанията на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти 

 
 
NA.ZA.1 Област на приложение и точки със съществени изисквания 
 
Това приложение NA.ZA има същия обект и област на приложение, както точка NA.1 от това национално 

приложение. 
 

Добавят се следният текст и таблици: 
 

След таблица ZA.1. се добавя таблица NA.ZA.1. (допълнение към таблица ZA.1).  
 
В таблица NA.ZA.1 са дадени националните изисквания за деклариране и за постигане на гранични нива на 

експлоатационните показатели на съществените характеристики на геотекстил и подобни на геотекстил 
продукти в зависимост от предвидената употреба съгласно БДС EN 13491:2018. 

 

Таблица NA.ZA.1 
 

Продукт: Геосинтетични прегради, включени в областта на приложение на този стандарт 

Предвидено приложение: Строителство на тунели и свързани с тях подземни съоръжения 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране на 
експлоатационен 

показател, 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране /гранично 

ниво/клас 

1 2 3 4 

Здравина (якост) 
на опън 

 
GBR-P eднокомпонентна: 
N/mm2 или MPa 
 

 
 

GBR-P многокомпонентна: 
N/50 mm  
 

GBR-B: N/50 mm  

GBR-C: kN/m 

 
GBR-P 
PE-HD и PE-LLD EN ISO 527-3, 
образци тип 5  

FPO, PVC-P хомогенни  
EN ISO 527-3, образци тип 5  

FPO, PVC-P многокомпонентни 
EN ISO 527-4; образци тип 2; 
широчина: 50 mm 

GBR-В  EN 12311–1 

GBR-C  EN ISO 10319 

Отчетени стойности c:  
GBR-P: 
≥ 14 N/mm2 и в двете посоки 
MD/CMD за PVC-P 

≥ 14 N/mm2 и в двете посоки 
MD/CMD за FPO 

≥ 20 N/mm2 и в двете посоки 
MD/CMD за PE-HD 

Относително 

удължение 

% Както при здравина на опън Отчетени стойности c: 

≥ 300 %  за PVC-Р 

≥ 500 %  за FPO 

≥ 700 %  за PE-HD 

Устойчивост на 
статично 
пробиване 

kN БДС EN ISO 12236 Отчетени стойности c: 

≥ 2,5 kN  за PVC-Р 

≥ 1,5 kN  за FPO 

≥ 5,0 kN  за PE-HD 

Течна 
непроницаемост 
(водопропускли-
вост) 

(m3/m2/d) GBR-P  EN 14150 

GBR-B  EN 14150 

GBR-C  EN 16416 

Отчетени стойности d:  
 ≤ 10−6 (m3/m2/d) за 

всички GBR 
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Таблица NA.ZA.1 (продължение) 

1 2 3 4 

Трайност на GBR-P 

− устойчивост на 

оксидиране 

% EN 14575 Да се декларира съгласно 
съответната точка в приложение 
A 

промяна в здравина на опън и 
отн.удължение  25 % 

загуба на маса  5 % за PVC 

промяна в здравина на опън и 
отн.удължение  25 % 

загуба на маса  10 % за FPO 

Трайност на GBR-B 

− устойчивост на 

оксидиране 

% EN 14575 Да се декларира  съгласно 
съответната точка в приложение 

A 

Трайност на GBR- Ca,b 

− устойчивост на 

оксидиране 

% EN 13438 Да се декларира съгласно 
съответната точка в приложение 
A 

(m3/m2/s) стойност на дебита с 
CaCl2 

Реакция на огън клас EN ISO 11925-2 клас E (за всички GBR) 

Отделяне на опасни 
вещества 

  Да се декларира съгласно  

точка 4.5 от EN 13491 

a Ако в бентонита са използвани полимери, те се посочват в DoP при течна непроницаемост. 

b Ако GBR-C има покритие, филм или мембрана и няма дългосрочна функция или не е изпитвано за характеристиките трайност, 
стареене при атмосферни условия или химична устойчивост, това трябва ясно да бъде посочено в DoP при трайност. 

c Стойността се отчита с “−“допустимо отклонение 

d Стойността се отчита с “+“допустимо отклонение 

Забележка 1: Приложими дебелини на геомембраните: 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm – доказват се от проектанта за 
конкретния строителен обект. 

Забележка 2: Използвани абревиатури: 

GBR-P: полимерна геосинтетична преграда 

GBR-B: битумизирана геосинтетична преграда  

GBR-C: геосинтетична преграда с пълнеж от глина 

FPO:     пластифициран полиолефин (композит от полиетилен и полипропилен с добавка)  

PE-HD: полиетилен висока плътност 

PVC-P: пластифициран поливинилхлорид (каучук от поливинилхлорид – пластифициран) 

 


