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Abstract: 

The problem of strengthening of reinforced concrete structures is up to date. Nowadays, the 

influence of different strengthening systems and their modifications on the behavior of the 

structural elements is being investigated and analyzed. External prestressing is one of the most 

common methods for increasing the load-bearing capacity of reinforced concrete slabs. The 

method is fast, efficient and cost-effective compared to other strengthening techniques. The 

application of external prestressing systems for strengthening of reinforced concrete slabs 

requires more research. It is necessary to fully clarify their behavior due to the complexity 

resulting from the redistribution of the stresses, as well as the significant deformations in the 

slabs influencing stresses in the prestressing reinforcement. 

This paper examines the specificity of an experimental study to determine the load-bearing 

capacity of monolithic reinforced concrete slabs strengthened with externally prestressed 

tendons. The experimental setup for testing the stressed and deformed state of strengthened slab 

elements in static loading is presented. The purpose of the study is to show the effect of 

strengthening on the proposed strengthening system. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Подовите конструкции често се нуждаят от усилване поради влошаване на 

физическото им състояние, претоварване, конструктивни дефекти или промяна на 

предназначението.  

Външното предварително напрягане е една от ефективните технологии за усилване, 

при която се прилагат външни сили, с които се променя напрегнатото и деформирано 

състояние на съществуващата конструкция (от обикновен или предваритлено напрегнат 

стоманобетон). По този начин носещата способност на конструкцията може да се 

възстанови до първоначалните нива или дори да се увеличи [1].  

В световната практика има реализирани редица проекти за усилване на 

стоманобетонни плочи с външно предварително напрегната армировка, като например 

усилване на еднопосочно и кръстосано армирани плочи на надземен обществен гараж и 

офисна сграда в градовете Санта Барбара и Кармел, Калифорния, САЩ [2]. По тази 

технология е изпълнено и усилването на пътната плоча на моста Yarra Bridge в щата 

Виктория, Австралия [3]. 

Анализът на външното предварително напрягане е различен от този при вътрешното 

предварително напрягане от свързан или незвързан тип. Това е така поради липсата на 

връзка между напрягащата армировка и бетона, както и големите деформациии, които 

изискват да се отчитат и ефектите от втори ред. Също трябва да се съобрази и намалената 

ефективна височина на напрягащата армировка при натоварване на конструктивния 

елемент. 

Към момента са извършени няколко експеримента за изучаване поведението на 

стоманобетонните плочи, усилени със стоманени въжета при различни варианти на 

усилващата система, за поемане на огъващи моменти и срязващи сили. Проведеният 

експеримент от Abu Gazia и др. [4] изследва поведението на двуотворна непрекъсната 

плоча, усилена с външно предварително напрегнати стоманени въжета, с различни 

профили и ексцентрицитет. От получените резултати са направени следните изводи: 

носимоспособността на огъване, на усилената плоча, се увеличава значително, до 196%; 

при полигонален профил на въжетата носимоспособноста е по-голяма поради 

ограничаване на ефектите от втори ред, като се увеличава и коравината на конструктивния 

елемент. Изследване, направено от Han и др. [5], разглежда поведението на 

стоманобетонни плочи, възстановени и усилени с алуминиево-полимерен разтвор и 

външна напрегната армировка, разположена в опънната зона, при статично натоварване и 

натоварване на умора. Резултатите от експеримента показват, че провисването на 

възстановените и усилени плочи е приблизително с 40% по-малко от това на контролния 

образец. При теста на умора се получава, че провисването, напреженията в армировката и 

максималното срязващо усилие са с около 40÷70% по-ниски в сравнение с контролния 

образец. Нова технология за усилване на безгредови плочи, използваща високоякостни 

въжета и анкериране чрез залепване с епоксидно лепило, е експериментално изследвана от 

Faria и др. [6]. Усилващата система се разполага в зоната на опорите и след тестовете са 

получени следните резултати: намаляване на напреженията в армировакта в 

експлоатационно състояние с до 80%, ако въжетата са разположени в двете направления; 

намаляване на деформациите в плочата с до 70%, следователно и широчината на 

пукнатините става по-малка; увеличаване на носимоспособността на срязване с до 51% в 

сравнение с неусилена плоча.   

В България, външното предварително напрягане се прилага основно в ново 

строителство и усилване на мостови конструкции, но към момента не е използванo за 

усилване на конструктивни елементи в сгради. Недостатъчната информация за 

практическото прилагане на този метод в България за усилване на конструктивни 

елементи от сгради, бе мотивът за разработването на методика и експерименталната 
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постановка за изследване на поведението на монолитни стоманобетонни плочи, усилени с 

външно напрегнати стоманени въжета. Статията представя първия етап от 

експерименталното изследване, а именно изготвянето на опитната постановка и опитните 

образци, както и определяне на основните параметри на експерименталното изследване.  

2. ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Целта на експеримента е да се изследва поведението при огъване на монолитни 

стоманобетонни плочи, усилени чрез външно напрегнати стоманени въжета. От 

поставената цел произтичат и следните по-важни задачи: 

 да се установи ефекта от усилващата система при усилване на стоманобетонни 

плочи; 

 да се изследва влиянието на усилващата система в зависимост от профила на 

напрягащите въжета – с разполагане по праволинейна и полигонална траектория; 

 да се изследва влиянието на девиаторното устройство върху напрегнатото и 

деформирано състояние на стоманобетонната плоча; 

 да се  отчете влиянието на ексцентрицитета за повишаване на коравината и 

носимоспособността на усиления елемент. 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА 

За постигане на поставената цел и изпълнението на задачите е планирано да се 

изпитат три броя опитни образци на фрагменти от монолитни стоманобетонни плочи в 

следните вариации на усилващата система:  

 първият опитен образец е неусилен и служи за контролен, с който се установяват 

пукнатините и деформациите при фиксирано натоварване;  

 вторият образец е усилен с въжета, разположени по праволинейна траектория, като 

тук се следи какъв е приносът на усилващата система за ограничаване на размера 

на пукнатините, намаляване на деформациите и за увеличаване на 

носимоспособността на елемента;  

 третият образец е усилен с полигонално разположени въжета, чиято траектория е 

постигната чрез монтиране на девиаторно устройство в средата на елемента. Целта 

е да се направи сравнение с втория образец и да се установи какво е увеличението в 

стойностите на коравината и носимоспособността на елемента. 

3.1. Моделиране на опитните образци 

Опитните образци представляват фрагменти от монолитна гредова еднопосочно 

армирана стоманобетонна плоча. За изчислителен модел на този вид плочи се приема 

ивица от плочата с широчина 1 , перпендикулярна на дългата страна на полето – метод 

на заместващата греда. Това е и основното съображение, заради което опитните образци 

са моделирани като елементи с широчина 100 cm, дължина – 390 cm (съобразена спрямо 

възможностите на лабораторния стенд) и дебелина – 12 cm (характерна за такъв тип 

плочи). За определяне на армировката в образците са използвани нормативните документи 

[7] и [8], а натоварването е определено съгласно [9]. 

Армирането на образците е съобразено със статическата схема при 

експерименталното изпитване и монтажното състояние при окачване за транспорт. 

Предвидени са монтажни куки за транспортиране на опитните образци (фиг. 1). 

Изготвянето на опитните образци е извършено в заводски условия (фиг. 2). 

Формоването на елементите е реализирано на вибрационни маси с преместваеми бордове. 

Отлежаването е осъществено при нормални температурно-влажностни условия за срок от 

28 дни до набиране на проектната якост на бетона, след което те са транспортирани до 

изпитвателната лаборатория. 
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Фигура 1. Конструиране на армировката в опитните образци 

   
а) кофражна форма и положен 

армировъчен скелет 

б) полагане на бетонната 

смес 

в) уплътняване на бетонната 

смес 

Фигура 2. Формоване на опитните образци 

3.2. Характеристики на използваните материали за изготвяне на опитните образци 

3.2.1. Бетон 

При полагането на бетонната смес е определена консистенцията на слягане чрез 

конуса на Абрамс [10], отговаряща на клас S3 (слягане – 130 mm). За определяне на 

механичните характеристики на бетона са изготвени следните пробни тела: 3 броя кубчета 

с размери 150/150/150 mm, както и 3 броя цилиндри с диаметър 150 mm и височина 300 

mm. Непосредствено преди изпитване на опитните образци, съгласно [11], са определени 

якостта на натиск на бетона (fc, cube = 30,2 MPa; fc = 25,4 MPa) и стабилизирания модул на 

еластичност на бетона при натиск (Ec,s = 28,7 GPa) – фиг. 3. 

3.2.2. Армировка 

Освен носеща, в опитните образците се поставя и конструктивна, монтажна и 

разпределителна армировка, вързана в общ скелет. Армировката е горещовалцувана, 

гладка, изработена от стомана клас A-I (fy = 235 MPa). 
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а) кубова якост б) цилиндрична якост в) еластичен модул 

Фигура 3. Определяне на механичните характеристики на бетона 

3.3. Усилваща система и схеми за усилване на опитните образци 

3.3.1. Усилваща система 

Усилващата система се състои от 2 строителни въжета, закотвени в двата края на 

общи анкерни устройства. Използва се и отклоняващо устройство (девиатор), 

разположено в средата по дължина на напрягащите елементи. Въжета са 7-струнни, 

изработени от високоякостна армировъчна стомана клас Y1860S7 (fp = 1860 MPa) и 

номинален диаметър на единично въже – 15,2 mm. Приспособленията на системата 

(анкерните и девиаторно устройство) са изработени от конструкционна стомана клас 

S355JR, като техните детайли са съобразени със схемите за усилване и максималната 

напрягаща сила (фиг. 4). Проектирани са така, че да поемат хоризонтални и вертикални 

сили, които те трябва да предадат на усилвания елемент. Устройствата се анкерират към 

плочата с помощта на болтове M16120 клас 10.9, преминаващи през цялата дебелина на 

плочта в предварително пробити отвори с диаметър ∅18.. Проектното място на анкерните 

устройства и девиатора е съобразено освен със схемата на усилване, така и с 

разположението на армировката в плочата.  

  
а) анкерно устройство б) девиаторно устройство 

Фигура 4. Приспособления на усилващата система 
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3.3.2. Схеми за усилване 

Образец номер 1 (фиг. 5), означен като „Обр.1 – Контр.“, е контролен и ще бъде 

изпитан без да се усилва. 

 

Фигура 5. Опитен образец номер 1 

Образец номер 2 (фиг. 6), означен като „Обр.2 – Усл.1“, е усилен със системата, но 

без отклоняващо устройство, т.е. въжетата са разположени по праволинейна траектория.  

 

Фигура 6. Опитен образец номер 2 

Образец номер 3 (фиг. 7), означен като „Обр.3 – Усл.2“, е усилен със системата при 

наличие на девиатор и разположение на въжетата по полигонална траектория. Като при 

тази схема се постига относително голям ексцентрицитет в средата на отвора, 

посредством девиатора, което увеличава носимоспособността и коравината на 

конструктивния елемент.  

 

Фигура 7. Опитен образец номер 3 

Напрягането на високоякостните въжета ще се реализира с ръчна хидравлична преса 

с прихващащо действие за напрягане на единични въжета. 
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3.4. Изпитвателни натоварвания 

Натоварването е съобразено с концепцията за усилване. Приема се, че 

конструктивните елементи са в добро общо състояние, без видими повреди и дефекти. 

Именно в последните години, заради бързо променящата се икономика, инвестиционните 

намерения се променят постоянно и някои новопостроени сгради се налага да бъдат 

усилени поради преустройство или повишени изисквания към конструкцията. Затова и 

опитното натоварването е предвидено да бъде статично, нециклично, като е еднакво по 

стойност и характер при изпитването и на трите образци. То отразява възможен 

изчислителен вертикален товар при постоянни и променливи въздействия. Опитните 

образци са натоварени статично с една сила в средата на светлия отвор (фиг. 8) с помощта 

на хидравличен крик и товароразпределителна греда. Силата е приложена по този начин, 

за да има съответствие между диаграмата на натоварване и тази от предварителното 

напрягане с девиаторната сила. Хидравличният крик е с малка товароподемност от 10   и 

има ръчна хидравлична помпа, за да може прецизно да се контролира стъпката на 

натоварване. Той е фиксиран към опорна стоманена рамка, анкерирана в силовия под на 

лабораторията. 

 

Фигура 8. Статическа схема и натоварване на опитните образци 

3.5. Измервани величини и местоположение на измервателните уреди 

За задачите, които са поставени в експерименталното изследване ще бъдат 

измервани следните величини:  

 Големина на напрягащата сила. Контролът ù ще се осъществява посредством 

манометъра на хидравличния агрегат към хидравличната преса за напрягане на 

въжетата; 

 Големина на натоварващата сила. Отчитането на силата при всяка стъпка от 

натоварването ще се извършва чрез манометър, монтиран на ръчната хидравлична 

помпа към хидравличния крик; 

 Деформации на плочестите елементи (фиг. 9). За измерване на относителните 

деформации в 4 точки от напречното сечение на елемента, в средата на отвора, са 

монтирани индуктивни датчици с обхват ±25 mm и точност – 0,001 mm. Използват 

се 10 броя часовникови индикатори. Четири от тях следят евентуалното 

преместване или завъртане при опорите. Другите шест са поставени по двойки в 

третините и в средата между опорите. С тяхна помощ се следят провисванията на 

елемента; 
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 Напрежения в носещите надлъжни армировъчни пръти. Измерват се косвено 

посредством електросъпротивителни датчици с база 10 mm и електрическо 

съпротивление на веригата от 120 Ω, монтирани и защитени срещу влага, в средата 

по дължина, на двата крайни и средния армировъчен прът (фиг. 10); 

 Напрежения в напрягащата армировка. На всяко едно от въжетата са поставени по 

два електросъпротивителни датчика за отчитане на относителните деформации, от 

които ще се получават напреженията и големината на напрягащата силата в тях. 

 

Фигура 9. Схема за разполагане на уредите, отчитащи деформациите на елемента 

 

 

Фигура 10. Монтирани електросъпротивителни датчици на носещата армировка 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената експериментална опитна постановка ще даде възможност да се 

проведе експериментално изследване на поведението на монолитни стоманобетонни 

плочи, усилени с външно, предварително напрегнати високоякостни въжета. Този 

експеримент ще направи възможно да се формулират някои важни заключения и 

препоръки относно предлаганата система за усилване, а именно: 

 ефективност на системата и нейното практическо приложение не само за мостови 

конструкции, но и за стоманобетонни плочи в сгради; 

 влияние на профила на напрягащите въжета върху носещата способност и коравина 

на плочата; 

 потенциал на усиления елемент и възможността му да работи при завишени товари 

в условията на експлоатация; 

 технологично-конструктивни препоръки за реално приложение в практически 

задачи. 
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