ТЕМАТА THE TOPIC

Новите жълти павета за София
New Yellow Paving Stones for Sofia

Разработката
е патентована,
може да се
произвеждат и
плочки с различен
цвят и големина,
които ще са с
дълъг живот

The development
is patented; tiles of
different colours and
sizes can also be
produced, which will
have a long life
8

Ж

ълтите павета са символ
на София. Те са произведени в Будапеща и са поставени през 1907-1908 г.,
а през 2013-а са обявени за културно
наследство. Много отдавна никой не
ги произвежда, резервите са изчерпани, а настилката се руши и няма с
какво да се подменя. Това подтиква
проф. Любен Лаков от Института
по металознание при БАН да намери
решение. Подходящи се оказват утаечните скали с високо съдържание на
карбонати. Глини, които дават жълт
цвят, намират в района на Разград и
Попово. Съставът се постига, като
се използват отпадъци от производството на фабриката за тухли „Родна индустрия“ в Попово. Разработката вече има патент и той се държи
от проф. Любен Лаков, управителя на
„Родна индустрия“ Веселин Василев
и Пеньо Цонев, бивш преподавател в
техникума, който някога е осигурявал
кадри за фабриката. Проф. Лаков бил
убеден, че производството трябва да
се организира близо до находището на
суровината. Затова включил и предприятието. Направили изследвания с
цел да установят кое определя цвета,
за да може да му влияят. Изследвали

T

he yellow paving stones are
a symbol of Sofia. They were
produced in Budapest and
were put into their places
in 1907-1908, and in 2013, they were
declared cultural heritage. No one
has been producing them for a long
time, the reserves are depleted, the
pavement is crumbling down and there
is no replacement. This prompted
Prof. Lyuben Lakov from the Institute
of Metal Science at BAS to find a
solution. Sedimentary rocks with a high
carbonate content turned out to be
suitable. He found clays that provided
the yellow colour in the area around
Razgrad and Popovo. The composition
was achieved by using production
waste from the Rodna Industria brick
factory in Popovo. The development
already has a patent and it belongs
to Prof. Lyuben Lakov, Manager of
Rodna Industria, Veselin Vasilev, and
Penyo Tsonev, a former teacher at the
technical high school who once trained
staff for the factory. Prof. Lakov was
convinced that the production should
be organized near the raw material
deposit. That’s why he included the
company. They did some research
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износоустойчивостта и устойчивостта срещу различни
контратела – например мокра и гладка гума. Установили,
че новите жълти павета не са така хлъзгави, както техния над 100-годишен еталон. Също като тях обаче те ще
имат много дълъг живот.
Управителят на „Родна индустрия“ инвестирал над
100 хил. лв. за създаването на пилотен участък на територията на фабриката. Подготвили и възможността
за кооперирано производство с подходяща пещ в Елин
Пелин, където да става изпичането. Още през 2016 г.
влезли в контакт със Столичната община, но оттогава
насам няма никакво раздвижване по въпроса.
Екипът на проф. Лаков може да направи павета и плочки с най-различен цвят и размери – например червени,
сини, зелени, кафяви, големи и малки. Цената? Колкото
повече бройки се поръчат, толкова цената ще е по-ниска, тъй като трябва да се създаде съответната екипировка за производството.
Търсили партньорство с различни общини в страната, но в крайна сметка все удряли на камък. „Виновен съм
пред моите колеги, с които направихме патента – убедих
ги да се захванем за работа, а реализация не последва“,
казва проф. Лаков, който през 2019 г. спечели приза „Изобретател на годината“. Сега авторите се насочват към
Китай, където искат да разработят технология, съобразена с местните суровини.

to determine what creates the colour in order to be able
to change it. They analysed the wear resistance and the
resistance to various contra bodies – for example, wet and
smooth rubber. They found that the new yellow paving stones
were not as slippery as their over 100-year-old progenitor.
However, same as the old ones, they will have a very long
life.
The Manager of Rodna Industria invested over BGN
100,000 for the creation of a pilot section on the territory of
the factory. They also arranged the option to cooperate with
a suitable furnace in Elin Pelin, where the firing would take
place. In 2016, they contacted Sofia Municipality, but since
then, there has been no progress on the matter.
Prof. Lakov’s team can make paving stones and tiles of
different colours and sizes – for example, red, blue, green,
brown, large and small. The price? The more pieces are
ordered, the lower the price, as the appropriate production
equipment must be prepared.
They tried finding partners among different municipalities
in Bulgaria, but in the end, they always hit the wall. “I am guilty
before my colleagues with whom we made the patent – I
convinced them to get to work, but there was no realization,”
says Prof. Lakov, who won the Inventor of the Year award
in 2019. The authors are now heading to China, where
they want to develop a technology that will be customised
according to the local raw materials.

Освен жълтите
павета, проф.
Любен Лаков има
разработки и на
други иновативни
материали за
строителството

Besides the yellow
paving stones, Prof.
Lyuben Lakov has
also developed
other innovative
construction
materials
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