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ПО НОВИ
ЖЪЛТИ
ПАВЕТА
Някои градове са изградени от тухли – носят архаичната патина на уютните строежи, на миналото, на класическата и топла охра. Други мегаполиси са излети от
бетон – сивотата на монументалността им приютява
в кутийки по-многобройните си урбанизирани жители. А
София... тя има достатъчно и тухли, и бетон. И все пак
всеки стар столичанин ще ви каже, че е построена от...
жълти павета. Какво обаче знаем за този непреходен
поне за последното столетие символ на София?
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ДНЕС СИМВОЛИТЕ НА
СОФИЯ ПОКРИВАТ
ЕДВА ПОЛОВИНАТА ОТ
НЯКОГАШНАТА СИ ПЛОЩ,
УЧЕНИ ОТ БАН ОТКРИХА
КАК ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ
ЕВТИНО И КАЧЕСТВЕНО
АРИСТОКРАТИЧНАТА
НАСТИЛКА

Георги Караманев
снимки Владимир Мачоков

П

о тях са шествали победоносно и български войници, и манифестации,
и първите митинги на
това, което свикнахме
да наричаме преход. Те са
удобен ориентир за всеки новодошъл гост на
столицата, който знае,
че следва ли границата им, значи все още е в пределите на центъра. Могат да са и проклятие, когато
по-силният дъжд ги направи хлъзгави и удълженият
спирачен път отеква в трясък на ламарини. Но за
това нека сме снизходителни – жълтите павета
стоят здраво на местата си повече от столетие
и както ще разберем скоро, значително са надживели периода, който са предвиждали техните някогашни създатели.

Расте или старее
Понякога ги смятаме за нещо толкова непреходно, че едва ли не виждаме как бъдещите археолози ще
изравят след векове жълти павета, като дълготрайни
и видели какво ли не свидетели на уличната суматоха.
Жълтите павета пристигнали в София в началото на ХХ век. Официалната, аристократична
настилка дошла у нас като зестра за сватбата на
българския княз Фердинанд с княгиня Мария Луиза
- това гласи градската легенда, която не спира да
циркулира по същите тези жълти павета също вече
повече от столетие. Истината е, че в нея няма
нищо вярно – достатъчно добре е документирано
откога датират – по около 30 000 квадратни метра от тях са положени през 1907 и 1908 г., когато
княгинята вече не е била между живите, а малко
след това идва време за втората сватба на
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българския владетел. Истината е, че общината
тегли сериозен заем, за да си позволи красивия лукс,
който обаче повече от век се отплаща със своето
изящество и характерно лустро.
И все пак – тази легенда не спира да витае победоносно по колоритната настилка, ние също
шестваме по паветата..., а не е ли редно да знаем
повече? Не би ли трябвало да проучим къде и как
са създадени тези символи на София и съответно
– как бихме могли да ги съхраним и да върнем някогашните им площи, около два пъти по-големи от
днешните? Тези въпроси си задава преди няколко
години тогавашният общински съветник и профе-

сор по физика Вили Лилков и заедно с колеги от БАН
решават да подложат малките жълти „тухлички“
на много подробни изследвания, резултатите от
които вече са налице. Преди това проф. Лилков е
станал известен като радетел за запазването на
този символ на София и съхраняването му като
историческо наследство.
Оказва се, че сравнително евтино и лесно, при
това само с български суровини, бихме могли да създадем нова настилка, която да наподобява почти
стопроцентово жълтите павета и дори по някои
показатели да ги надминава. Но докато стигнат до
резултата, учените минават през поредица от ви-

Проф. Александър Караманов показва една от по-малките пещи, в които се правят експериментите с проби от жълтите павета.
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сокотехнологични изследвания, които се съгласиха
да представят на страниците на Списание 8.
И това проучване, както толкова много софийски сюжети, започва своята история от... жълтите павета. „Лятото бяхме седнали на по бира
и си приказвахме за паветата. Видяхме пред нас
едно счупено, решихме да го вземем и го метнахме
в багажника. Направихме набързо микроскопски
анализ, веднага разбрахме, че жълтият цвят ще да
е от желязо в трета валенция и решихме да продължим...“, спомня си проф. Александър Караманов.
„Стана ни любопитно как парче керамика, правено
преди толкова време, е издържало в добро състояние до днес. И последвалите изследвания показаха,
че материалът е много качествен като механични
показатели, по-добър от този, с който и днес се
облицова „Витошка“.
Столичната община дава част от средствата
за проучванията. Подобно изследване се прави за
първи път. Заравяйки се в литературата по темата, учените остават изненадани колко малко
всъщност са сигурните данни за историята на този
символ на София. И решават да променят това.
„Впрегнахме се всички и включихме цялата апаратура, с която разполагаме. Направо разкостихме
паветата“, усмихва се професорът.

Цъфтят в суматохата
кестени
Вече повече от столетие паветата са тук и
единствената грижа за тях е от време на време
ръчно да бъдат пренареждани, за да се компенсират
щетите от интензивния трафик. Тъй като неминуемо много от блокчетата са пострадали, това
налага постоянно да се свива пространството,
което заемат – днес те едва покриват булевардите
пред основните държавни институции.
Професионалният опит на проф. Александър
Караманов от Института по физикохимия на БАН
е свързан с нещо доста подобно на създаването
на такива павета – дълги години се е занимавал с
витрификация, превръщането на опасни отпадъци
в безвредни керамични материали. Технологията
е много интересна и заслужава да я представим в
следващ брой – при нея различни отпадъци, които
крият опасността да се превърнат в екологичен
проблем, с помощта на висока температура и други
специални условия се превръщат в качествен технологичен материал, подобен на мрамора и подхо-

Така изглежда
павето, „погледнато“ в дълбочина - личат
малките кухини
в текстурата
му. На базата на
анализа учените са
готови да предложат нови методи,
с които да се
създадат дори посъвършени жълти
павета за столичните улици.

дящ за много приложения в строителството. Като
част от работата си професорът разработва и
технологии, с чиято помощ да изследва свойствата
на получените материали – тяхната устойчивост,
наличието на микроскопични пори.
Ето защо проф. Караманов и колегата му доц.
Богдан Рангелов, шеф на лабораторията по електронна микроскопия и микроанализ на Института
по физикохимия на БАН (Още за него – в брой 7/2012
г.) обединяват усилията си, за да научат всичко, което могат, за жълтите павета. В екипа влизат още
проф. Огнян Петров от Института по минералогия и кристалография на БАН, проф. Росица Николова - председател на Българското кристалографско
дружество, и доц. Иван Ростовски от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Павето пациент
Първата стъпка е да изберат 4 проби от различни улици – павета, които максимално приличат на
всички останали край себе си както по цвета, така
и по здравината. След като четирите образци се
озовават в БАН и УАСГ, започва голямото проучване – проби от тях са разбивани, разтапяни, наблюдавани с ултрапрецизни микроскопи, подлагани на
томографски анализ.
Точният химичен състав на керамичните блокчета е първата задача от дългия списък. Оказва се, че
и за четирите взети проби показателите са доста
сходни – над 50% от тях е силициев диоксид, значително по-малко са оксидите на калция и алуминия. Същевременно почти не се регистрират по-редки минерали, а всички павета имат сходен състав – тоест
са създадени от сравнително хомогенен материал.
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Томографа сме свикнали да смятаме за медицинска технология, която обаче се оказва особено
полезна в изследването на материали. Докато
обектът се върти, се правят многобройни рентгенографски снимки, които после се сглобяват в
триизмерен модел. Забелязват се неравномерно
разпределени естествени пукнатини от 0,1 до 1
см, което е знак, че суровината не е била пресявана
преди обработка. Тези дефекти според изследователите окончателно разбиват още един мит – че
паветата са били лети във форми и след това изпичани. Порите са малко над 7% от обема, което
е добър показател за качеството на суровината и
нейната обработка.
После четирите проби са шлифовани и проучени отново. Свикнали сме да обвиняваме жълтите
павета за това, че стават доста хлъзгави и след
най-лекия ръмеж. Изследванията на учените обаче
показват, че вината трябва да търсим не в тях, а
в това, че заложеният им поначало „живот“, както
показват някогашните документи, е бил около 60
години. Така вече е надвишен два пъти, а и когато
са поставяни, някогашните строители надали при
пресмятането са допускали, че урбанизацията ще
достигне такива размери. И по сегашните павета
личи, че загладена е само горната част. Сами по себе
си те всъщност показват много добри свойства за
това да не поглъщат водата и да дават добро сцепление. Просто са ги изтъркали поколенията бродещи по тях столичани...

Жив живак
Друга иновативна технология, която учените
прилагат, е свързана с живака. Течният метал под
високо налягане се впръсква в миниатюрните дупчици по павето, за да се проверят характеристиките му „отвътре“. И в четирите проби са открити
допълнителни микроскопични дупчици с размери
около 2-4 микрона, което е нетипично за традиционните керамики и може би се дължи на някаква
допълнителна съставка в суровината, която заслужава да ù бъдат посветени още изследвания, обясняват изследователите.
За произхода на самата глина вече се знае немалко – по всичко личи, че суровината е добита около
Будапеща, паветата са били изпечени в Унгария и
са пристигнали готови. Вероятно произхождат от
находище в квартал „Копаня“, популярен източник
на глини още от XVIII век. Толкова много материал
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е изваден от земята там, че днес целият квартал
потъва с по няколко милиметра на година.
Свикнали сме да говорим за жълтите павета като
за нещо изцяло нашенско, но такива настилки, при
това понякога доста подобни, се срещат в немалко
държави. Т.нар. клинкерни - тоест много добре изпечени, тухли са традиционна облицовка, макар и в други
цветове, в Маастрихт (Холандия), в Чикаго. Разбира
се – и в самата Унгария. А жълтото е доста популярен
цвят на керамиката, още в Древен Египет има характерни жълти глини.
„Целта на тогавашната градска управа е била
София да стане златна по подобие на Виена. Първо
са искали да ги купят оттам, а после са се насочили
към Унгария. И днес има жълти павета в някои части на Будапеща“, разказва проф. Караманов.

Газ, спирачка
Материалът се оказва изключително издръжлив
на опън и огъване – няколко пъти повече в сравнение с
бетонните блокчета. Особено устойчив е на натиск,
което е типично за керамиките. С тогавашните технологии е изключително впечатляващо, че са успели да
създадат толкова качествени павета, смятат изследователите. Със сигурност е имало много голям технологичен брак, вероятно около 1/3 от изпечените са
ставали за приложение, което пък е повлияло за доста
сериозната им цена някога.
Пробите са изпитани и на абразия – това, което най-често им причиняваме всеки ден, търкайки
подметките на обувките или гумите на колите си
в тях. Направен е и тест с помощта на специален
диск, „драскащ“ блокчетата с абразивен материал.
Паветата и тук се показват като впечатляващо
издръжливи, просто ние сме ги използвали твърде
дълго. Отчетените коефициенти на изтъркване
показват, че настилката дава нисък риск от подхлъзване и от пътни произшествия. Изследванията са направени от екипа на доц. Иван Ростовски
от УАСГ.
Изчислено е, че при измерения коефициент на
триене - 0,54, спирачният път на автомобил с маса
2 тона, движещ се с 50 километра в час, е 18 метра,
което се смята за добър показател. „Въпреки че
паветата са изработени преди повече от век, те
напълно отговарят на съвременните изисквания за
безопасност и комфорт при ходене и придвижване с
автомобил при почти всички метеорологични условия“, казва проф. Караманов.

Доц. Богдан Рангелов в една от лабораториите, където се изследват паветата. Машината пред него проверява как
се изменя пробата, поставена в нея, при различни температури с помощта на свръхпрецизна камера. Изображенията, които дава, можете да видите на следващата страница.
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И тъй като вече сме ги повредили и „разредили“
в толкова голяма степен – изниква следващият и
може би най-важен въпрос: можем ли днес да създадем нови жълти павета?
Проучванията на екипа продължават именно
в тази посока. За целта парчета от изследваните
тухлички са натрошени и нагрети в пещ. Когато
температурата надминава 1300 градуса, блокчетата вече са се стопили, а на повърхността се
появява пяна. Щом температурата се повиши още,
става възможно паветата да се отлеят наново –
получават се обаче доста несъвършени формички,
цветът се променя в черен, което според учените
е още един знак, че паветата не са получени с леене.
Това изследване дава и допълнителна информация за
температурата, при която са печени – ако досега се
е смятало, че това се е случвало при около 1300 Со,
то вече е ясно, че е било при доста по-ниски градуси
– 1140-1160. Идеалният подход се намира с проби и
грешки. „Опитваме с 20 градуса нагоре или надолу и
виждаме - или става черно, започва да кафенее и да
омеква, или ще се получи. Така намерихме оптималните градуси“, разказва проф. Караманов.

Начин
на приготвяне
Следващата стъпка е да се стрие на прах едно
от паветата и да се провери дали е възможно след
това същата суровина да се нагрее в пещта и да се
получат нови „тухлички“, идентични с познатите.
И тук успехът е налице – след като вече са намерили оптималната температура, учените знаят
колко да нагряват. „Рецептата“ включва около 2
часа (сравнително бавно) печене, при което температурата плавно се повишава, стигайки до 1160
Со, когато от „фурната“ вадят... идеална проба,

1150 C°

1200 C°

По днешните
павета личат
някои кухини и
несъвършенства,
които са съвсем
нормални за технологиите от
времето, когато
са създавани.

показваща абсолютно същите характеристики
като оригинала – в това число и по отношение на
цвета. Същото жълто се постига точно и защото
се познават химичните процеси, на които се дължи
– окислението на железния оксид в павето при сравнително ниски температури на печене. Важно е да
се отбележи, че не става дума за изкуствено оцветяване, а за натуралното съдържание на глината.
А дали не може да се намери и българска суровина,
с която да се получи същото? Това със сигурност би
направило много по-лесно създаването на нови павета, отколкото да се търси внос от първоизточника край Будапеща, потънал в архивите... Оказва
се, че е напълно възможно!
След като са проучили толкова много характеристики, учените продължават със следващата
задача – да се опитат да наподобят изследваните
блокчета с различна суровина. Проф. Огнян Петров
избира мергели (както се нарича на технологичен
език веществото, от което се правят настилки)
от 3 български мини. Едната от пробите бързо показва, че не би могла да осигури добър резултат, но
втората и третата дават доста надежди. Оттук
следва почти алхимическа работа, докато се намери идеалната пропорция от 90-95% от суровината

1210 C°

Тези изображения показват как се променя пробата от павето при различни температури. Ясно се вижда,
че когато бъде преминат прагът от 1200 градуса, то започва да се топи.
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Така изглежда
парче от новото
жълто паве, което визуално не
се отличава от
оригинала, а има
дори по-добри
технологични
характеристики.

и някои типични за този процес добавки. След като
тази смес е изпечена при вече познатите условия,
от пещта излизат готови проби, които по никоя
от характеристиките не могат да бъдат различени
от оригиналите. Тоест: специалистите са се научили как със сравнително евтини български суровини
да правят съвършените жълти павета!
Новите проби имат дори някои „подобрения“
– заради по-съвършеното постигане на търсената
температура в съвременните технологични пещи
тези павета нямат микроскопичните пори на своите „прародители“, което според учените значи, че
ще се изтъркат по-бавно и дъъълго време няма да са
хлъзгави. Ако се създават по форми с лек релеф, сцеплението ще е много по-добро.
Още една надежда за бъдещето е в производството на павета проф. Караманов да успее да
приложи опита си от предишните изследвания – да
намери технология, с която да се произвеждат
от химически отпадъци. Затова обаче е нужен нов
проект, с допълнителни инвестиции, а за момента
нещата изглеждат замрели, казват учените.

Нови
територии
Всичко обаче може да стане много лесно, с налични материали и със сегашните ресурси на страната
ни. Специалистите са ходили да видят на живо условията в завода в Русе - най-стария керамичен завод в
България, и са се убедили, че там могат да се правят
жълти павета, абсолютно идентични с оригиналните. При това само на 40 км е находището на мергелова суровина, доста близка до оригиналния състав.
Изследователите изчисляват, че един квадратен метър от новите жълти павета би бил на
конкурентни цени със сегашните клинкерни плочки
и значително по-евтин от някои доста нехаресвани

Човек трудно би
познал зад това черно стъкло стопеното от високата
температура паве.
Това според учените доказва, че няма
как блокчетата да
са били лети.

от софиянци решения за павиране от последните
години. След като специалистите разработили технологията си обаче..., все още очакват интерес към
нея от Столична община. Учените са предложили да
направят съвместен патент, но отговор няма. От
Списание 8 също потърсихме мнението на общината, но до редакционното приключване на броя така
и не получихме становище. Дано развитието предстои! Защото естетската настилка определено е
част от културното наследство на София. Нужна е
не повече от година, ако са налични средствата, за да
се прецизира производството и то да стане масово.
Според изследователите струва си да се внимава
повече и при поставянето – да се прави както едно
време, с перфектно изравняване и дренаж, с гумени
чукчета и бронзови капси. Така отново ще започнем
да създаваме символа на София, стига общинското
ръководство да оцени тази възможност.
„Докъде сме се докарали като народ, ако не
можем да направим едни тухли като едно време?“
- пита в заключение проф. Караманов и е готов да
даде отговора. Стига да получи необходимото доверие от общината. Да се създаде опитен периметър от няколко десетки квадратни метра.
Все още има надежда това да се случи и жълтите
павета да се преродят като символ на София – да
се върнат на двойно по-голямата си площ, която
са владеели някога, при това по-здрави и по-малко
хлъзгави. Готови да раждат нови градски легенди,
да приютяват следващите поколения софиянци и
да им създават красиви спомени. Какво ли още има
да видят жълтите павета, дали ще се намери нещо,
което да ги изненада...

Видео от модерните уреди, с които учените изследват жълтите павета: гледайте в ютюб канала на
Списание 8!
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